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INDLEDNING

FÆRRE SAGSBEHANDLERSKIFT  
OG KORTERE VENTETID 

DENNE RAPPORT ER et led i den løbende 
afrapportering fra Analyseenheden, som blev 
nedsat af byrådet i april 2018.

Analyseenheden har til opgave at indsamle 
viden om beskæftigelsesindsatsen i Fredericia 
Kommune og lave analyser på baggrund af den 
indsamlede viden. Analyseenheden er etableret 
som en selvstændig enhed og er placeret direk-
te under kommunaldirektøren.

Siden april er der vedtaget en ny beskæftigel-
sesplan samt indgået budgetforlig. Begge dele 
peger entydigt på, at politikerne ønsker en soci-
al- og beskæftigelsesindsats, hvor troen på det 
enkelte menneske er udgangspunktet. 
I beskæftigelsesplanen står bl.a.:

For alle borgere gælder det, at indsatsen bygger på 
borgernes håb og drømme samt en grundlæggen-
de tro på, at det enkelte menneske både kan og vil 
bidrage til fællesskabet.

Dette betyder bl.a., at jobcentrets indsats først 
og fremmest skal have som mål at udvikle bor-
gernes arbejdsevne i retning af det ordinære 
arbejdsmarked – allerhelst som fuldt selvforsør-
gende, men alternativt i job på særlige vilkår.

I denne analyse er der sat fokus på de aktivi-
tetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er de 
ledige, der er vurderet til at have udfordringer 
udover ledighed. Rapporten er den anden ana-
lyse på området og dykker ned i arbejdsgange-
ne og processerne i arbejdet med at få de aktivi-
tetsparate borgere tættere på arbejdsmarkedet. 
Analysen fokuserer hovedsageligt på, hvordan 
antallet af sagsbehandlerskift og ventetid på 
tilbud kan minimeres. Desuden ses på hvordan, 
der arbejdes med arbejdsgangsbeskrivelser.

METODE
I Analyseenheden benytter vi primært kvalitative 
metoder, som eksempelvis interview, observati-
on, tekstanalyser, ol. Enheden har til opgave at 
give konkrete anbefalinger til kvalitetsudvikling 
af jobcentret, og her er kvalitative metoder de 
mest anvendelige, da de belyser et analysetema 
i dybden. 

Analyseenheden har interviewet en lang række 
interessenter som baggrund for analyserne. Det 
er blandt andet byrådet, Beskæftigelsesforum, 
Business Fredericia, ledelse og medarbejder i 
jobcentret samt en lang række borgere.  Udover 
det specifikke datagrundlag, der er hentet ind til 
hver enkelt analyse ligger der derfor et omfat-
tende interviewmateriale fra en bred gruppe af 
interessenter. 

UDVÆLGELSE AF INTERVIEWPERSONER
Udvælgelse af interviewpersoner til de enkelte 
analyser sker ud fra en vurdering af, hvordan 
analysetemaet kan blive belyst mest dækkende. 

Antallet af interviewpersoner afhænger af, 
hvornår data er ”mættede”. Data er ”mættede” 
når yderligere interviews ikke tilføjer nye ting til 
analysen. Det betyder samtidigt, at antallet af 
interviewpersoner vil variere mellem de forskel-
lige analyser alt afhængig af bredden af analyse-
tema.

METODE – DENNE ANALYSE
I denne analyse har vi hovedsageligt benyttet 
os at gruppeinterview, for at opnå konkret og 
specifik viden om, hvordan der arbejdes i dag. 
Gruppeinterview har således været et redskab 
til at give indsigt i, hvor der er stor enighed om 
og fasttømret praksis i forhold til, hvordan en 
opgave skal løses. Ligeledes har det i nogle til-
fælde afdækket uenigheder og uens praksis. På 
denne måde har de kvalitative data fra intervie-
wene give viden om, hvad der konkret kan gøres 
for at forbedre kvaliteten.
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Til denne analyse har vi udvalgt interviewperso-
ner med henblik på at kunne identificere nogle 
af de forskelle, der i øjeblikket er i arbejdet med 
at få de ledige tættere på arbejdsmarkedet. 
Derfor er der udvalgt interviewpersoner dels 
fra det ”almindelige” jobcenter i Sjællandsgade 
og dels i indsatsen ”Flere Skal Med”. Desuden 
er der interviewet specifikke personer, der har 
en specialiseret funktion i forhold til en konkret 
arbejdsgang.

Til denne analyse har vi konkret interviewet i alt 
13 medarbejdere med forskellige funktioner 
og stillingsbetegnelser – heriblandt sagsbe-
handlere, jobkonsulenter, jobformidlere samt 
administrativt ansatte. Nogle er ansat centralt 
i Sjællandsgade eller Danmarksstræde, mens 
andre er ansat i indsatserne ”Flere Skal Med” og 
”Vejen Til Arbejde”.

Rapporten bygger desuden på materiale fra 
Analyseenhedens tidligere interviews med såvel 
borgere som medarbejdere og ledere.

Det har ikke været muligt til nærværende 
afrapportering at afdække de oplevede vente-
tider nærmere i forhold til det reelle omfang, 
ventetidernes længde og antallet af borgere 
på ”venteliste”, ligesom der heller ikke er gjort 
betragtninger omkring, hvad der er en accepta-
bel ventetid. 

GENERELT OM AKTIVITETSPARATE 
KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG 
LOVGIVNINGEN PÅ OMRÅDET
Kontanthjælp en midlertidig ydelse. De aktivi-
tetsparate kontanthjælpsmodtagere defineres i 
den nuværende lovgivning som: Kontanthjælps-
modtagere over 30 år (eller yngre, hvis de har 
en kompetencegivende uddannelse), som har 
problemer udover ledighed. 

Når man er aktivitetsparat har man ret til en 
koordinerende sagsbehandler og pt. minimum 
4 samtaler årligt (fra 1. juli 2019 4 samtaler in-
denfor de første 6 måneder og derefter samta-
ler efter behov). 

Den første samtale skal ske indenfor en uge 
efter henvendelse. Derudover skal borgeren 
have en ”Min Plan”, der beskriver det langsigte-
de beskæftigelsesmål og planen for vejen dertil. 
Hovedmålet er derfor at få borgeren i job eller 
tættere på arbejdsmarkedet. 

Aktivitetsparate kan, men skal ikke være aktivt 
jobsøgende. Aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere kan få tilbud om vejledning og 
opkvalificering. Tilbud om vejledning og opkvali-
ficering skal gives med udgangspunkt i arbejds-
markedets behov og den enkeltes ønsker og 
forudsætninger. Tilbuddets konkrete indhold 
afgøres ud fra en konkret, individuel vurdering 
af, hvad der kan bringe personen hurtigst mu-
ligt ind på arbejdsmarkedet. 

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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Et tilbud kan eksempelvis være virksomheds-
praktik eller ansættelse med løntilskud. Virk-
somhedspraktik kan bruges som et led i en 
afklaring eller optræning af en borgers arbejds-
markedsparathed. Formålet med en virksom-
hedspraktik er at afdække eller optræne en per-
sons faglige, sociale eller sproglige kompetencer 
samt at afklare beskæftigelsesmål.

GENERELT OM SAGSBEHANDLERSKIFT, 
VENTETIDER OG ARBEJDSGANGE
Fokus i denne rapport er minimering af antallet 
af sagsbehandlerskift samt minimering af vente-
tid på tilbud. Det giver god mening at se sags-
behandlerskift og ventetider i sammenhæng, da 
der er ofte også er en gensidig afhængighed. Fx 
kan ikke planlagte sagsbehandlerskift i mange 
tilfælde føre til øgede ventetider.

Både nedbringelse af antallet af sagsbehandler-
skift og nedbringelse af ventetider er vigtigt, da 
det er dokumenteret i Beskæftigelsesindikator 
(BIP)-projektet, at disse to faktorer er betydende 
for borgerens progression mod beskæftigelse. 
Det er således dokumenteret, at hvert sagsbe-
handlerskift reducerer aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtageres chance for at finde beskæfti-
gelse med 22%.

BIP-projektet kan også påvise, at borgere, der 
ikke får en indsats, oplever signifikant tilbage-
gang på samtlige indikatorer. Det vil sige, at hvis 
borgeren ikke får en indsats, står udviklingen 
frem mod arbejdsmarkedet ikke kun stille, men 
går derimod tilbage.

Det skal dog understreges, at ovenstående er 
en generalisering. Der vil således være sagsbe-
handlerskift, der giver god mening for borgeren. 
Fx hvis det ikke er muligt at skabe en god relati-
on mellem sagsbehandler og borger.
 
I andre tilfælde vil det også være naturligt med 
en kort ventetid på det helt rigtige tilbud til en 
konkret borger.

Denne analyse omhandler derfor de unødven-
dige sagsbehandlerskift og den unødvendige 
ventetid på tilbud. 

Hensigten med de anbefalinger, der er i rappor-
ten, er derfor også at imødegå noget af det, der 
blev dokumenteret i Analyseenhedens tidligere 
rapport ”Borgerens møde med jobcentret på 
Sjællandsgade ”, hvor det fremgår, at ”mange af 
de interviewede borgere har oplevet en frustration 
ved sagsbehandlerskift, da de har følt, at det har 
været et tilbagefald at skulle sætte en ny sagsbe-
handler ind i sin situation”.

Det er derfor vigtigt, at unødige regler og sy-
stemtænkning ikke bliver en barriere for en 
beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i den 
enkelte borger. Der skal skabes en indsats, der 
tager afsæt i problemer og løsninger for den 
enkelte borger, og der skal være mere frihed til 
at koordinere en individuel indsats. 
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Udover sagsbehandlerskift og ventetider kigger 
analysen også på de interne arbejdsgange på 
jobcentret. Arbejdsgange kan, hvis de er korte 
og præcise, være en hjælp i hverdagen og med 
til at frigøre medarbejderressourcer, som kan 
bruges i den direkte borgerkontakt. Omvendt 
kan lange og uoverskuelige arbejdsgange med-
føre et øget bureaukrati med den modsatte 
virkning.

NY ORGANISERING AF JOBCENTRET
1. januar 2019 trådte en ny organisering af hele 
Fredericia Kommune i kraft. Som en del af den 
store omorganisering er hele social- og be-
skæftigelsesområdet, herunder jobcentret også 
blevet omorganiseret. 

Formålet med den nye organisering er at un-
derstøtte en social- og beskæftigelsesindsats, 
der med udgangspunkt i borgerens eget jobøn-
ske får flere borgere ind i arbejdsfællesskabet. 
Med koncernmodellen er fundamentet støbt 
for at borgerne oplever sammenhængende 
indsatser uanset, hvilken afdeling borgere er i 
kontakt med.

Datamaterialet til denne analyse er indsamlet 
blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodta-
gere i den tidligere afdeling ”Kontanthjælp og 
Ressourcer”. Aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere er karakteriserede ved, at de har 
andre udfordringer ud over ledighed og at der 
er behov for en tværfaglig indsats.

Med den nye organisering er alle sagsbehandle-
re omkring aktivitetsparate borgere samlet i en 
fælles afdeling ”Job og Udvikling”. Målgruppen 
for denne analyse er som nævnt aktivitetspara-
te kontanthjælpsmodtagere, og de indgår som 
en betydelig del af borgerne tilknyttet denne 
afdeling. 

Anbefalingerne er derfor primært udarbejdet i 
forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmod-
tagere. Analyseenheden anbefaler imidlertid, at 
anbefalingerne relateres til de øvrige borgere i 
afdelingen ”Job og Udvikling”, hvor det er muligt. 
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ANALYSE OG ANBEFALINGER
Med fokus på at indsatsen skal være borgero-
rienteret i stedet for procesorienteret beskri-
ves i de kommende afsnit, hvordan dette ses 
i forhold til færre sagsbehandlerskift, kortere 
ventetider og bedre arbejdsgange. 

I alle tilfælde er borgerens perspektiv - di-
rekte eller indirekte – omdrejningspunktet. 
Den tidligere analyse ”Borgerens møde med 
jobcentret på Sjællandsgade” var baseret på en 
række borgerinterviews, hvor nogle af borgere 
udtrykte stor tilfredshed med ”Flere Skal Med”- 
indsatsen (se faktaboks). Derfor er der også i de 
kommende afsnit sat fokus på, hvad der gør, at 
dette projekt opleves anderledes og bedre af 
borgerne.

Det skal understreges, at der også er borgero-
plevet tilfredshed med flere andre projekter 
og indsatser. Et af disse projekter er ”Vejen Til 
Arbejde”, som selv henvendte sig til Analyse-
enheden for at fortælle om deres arbejde (se 
faktaboks). Deres erfaringer er derfor også 
medtaget i analysen.

VEJEN TIL ARBEJDE
”Vejen Til Arbejde” bygger på værdien 
om, at borgerens inddragelse i eget 
sagsforløb bibeholder og opbygger bor-
gernes motivation i forhold til at komme 
ud på en virksomhed og på sigt opnå 
ordinære timer. De bærende værdier 
er således troen på borgerens succes 
kombineret med et tæt tværgående 
samarbejde, hvor såvel sagsbehandlere 
som jobkonsulenter er synlige og delta-
gende i tilbuddene. ”Vejen Til Arbejde” 
har fokus på aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere og borgere i ressour-
ce- og jobafklaringsforløb.

FLERE SKAL MED
”Flere Skal Med” som har fokus på aktivi-
tetsparate borgere, der har været mere 
end fem år på kontanthjælp. Indsatsen 
sker ud fra, at flere skal ind i arbejdsfæl-
lesskabet hvad enten det handler om 
ordinær beskæftigelse eller job på særlig 
vilkår – der skal være plads til alle.  

Indsatserne er helt eller delvis finansie-
ret af Fredericia Kommune budgetram-
me.  
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SAGSBEHANDLERSKIFT
Sagsbehandlerskift er problematiske både ud 
fra et borgerperspektiv og et medarbejder-
perspektiv. For det første kan det mindske 
borgerens motivation, fordi det er ressource-
krævende at klæde den nye sagsbehandler på 
med hele borgerens tidligere forløb i jobcentret 
og eventuelt andre steder. For det andet tager 
det tid for en ny sagsbehandler at danne sig et 
overblik over en ny sag, borgerens historik og 
sagens kerne. Det stiller derfor endnu større 
krav til systematik, dokumentation og præcision 
i sagsbehandlingen, hvis et sagsbehandlerskift 
skal foregå gnidningsfrit. Virkningen af sagsbe-
handlerskiftene ses jf. BIP-rapporten at kunne 
give negativ progression for borgerne på 22 %. 
Der er fordi det i nogle tilfælde forhaler sagsbe-
handlingen, og at der måske træffes beslutnin-
ger i sagen uden, at alle sagens oplysninger er 
indeholdt.

Da analysens fokus er på at reducere sagsbe-
handlerskift og skabe kortere ventetid for de 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, har 
en del af analysen haft til formål at afdække, 
hvad der sker, når en borger bliver kategorise-
ret som aktivitetsparat. I denne proces sker der 
et sagsbehandlerskifte når borgeren overgår fra 
eksempelvis jobparat eller er ny i jobcentret.

En af de ting der kom frem i gruppeintervie-
wene var, at der ikke sker en egentlig overle-
vering, når en ledig skifter fra et andet team til 
at tilhøre ”Kontanthjælp og Ressourcer”. Det 
kan fx dreje sig om ledige, der kommer fra 
”Sygedagpenge og Fastholdelse” eller ”Dagpen-
ge og Vækst”. Derfor kommer alle nye til en 
screeningssamtale i ”Kontanthjælp og Ressour-
cer” ved en sagsbehandler, som vurderer hvil-
ket tilbud der umiddelbart er det rigtige, inden 
den ledige overgår til ny fast sagsbehandler.

  ANBEFALING 1  
Analyseenheden anbefaler erstatte den gene-
relle screeningssamtale med en overlevering fra 
tidligere til ny sagsbehandler i Job og Udvikling. 
Overleveringen kan foregå forud for borgerens 
overgang mellem to afdelinger og / eller på det 
første møde med ny sagsbehandler. På denne 
måde vil den ledige kunne komme direkte til sin 
nye sagsbehandler og relevant viden fra borge-
rens tidligere forløb bliver overleveret mundt-
ligt. Det vil betyde, at borgerne skal forhold sig 
til et ansigt mindre og at ventetiden forkortes, 
da borgeren kan opstarte forløb med egen 
sagsbehandler med det samme.

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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En anden ting, der kom frem i gruppeintervie-
wene var, at der ofte er sagsbehandlerskift, når 
en borger indtræder i et projekt. Projekterne er 
som oftest organiseret løsrevet fra den alminde-
lige drift af jobcentret og foregår ofte på andre 
matrikler. En undtagelse herfra er ”Jobjagten”, 
som foregår i Sjællandsgade og normalt ikke 
medfører sagsbehandlerskift.

At projekterne er løsrevet fra den almindelige 
drift giver også nogle interne problemer, hvilket 
giver ventetid for borgeren. Dette kan fx illustre-
res af følgende udsagn fra en medarbejder i 
”Flere Skal Med”, som fortæller 

”Vi skal også bruge telefontiden ved afklarende 
spørgsmål til en sagsbehandler i Sjællandsgade. 
Vi kan ikke ringe udenom. Det betyder, at der ikke 
altid kan ske en hurtig afklaring. Der er meget 
forskellig kultur de to steder (Sjællandsgade og 
Sundhedshus). Det er to forskellige jobbeskrivelser. 
Vi vandt meget ved at flytte sammen (i Sundheds-
huset). I Sundhedshuset er det logisk at snakke med 
kollegerne. Det giver god sparring og ingen vente-
tid. Man kan handle med det samme.”

Disse betragtninger er baseret på den nuvæ-
rende praksis med en times telefontid hver dag. 
Social- og Beskæftigelsesudvalget har i forlæn-
gelse af tidligere anbefalinger fra Analyseenhe-

den besluttet at fjerne den faste telefontid, så 
medarbejderne fremover skal være tilgængelig 
inden for almindelig arbejdstid. Jobcentret er 
derfor i gang med at udvikle og implementere 
den nye praksis. 

 ANBEFALING 2 
Analyseenheden anbefaler at, projekter og sær-
lige indsatser drives tættere på den øvrige drift 
og at sagsbehandlerskift forsøges minimeres. 
Dette vil også øge den generelle tværgående 
viden om de enkelte projekter og deres indhold, 
ligesom projekter vil opleve at føle sig som en 
del af jobcenteret og ikke som en medarbejder 
udtrykker det ”være en af dem derude”. 

Udover ovenstående kommer også alle de 
uplanlagte sagsbehandlerskift fx som følge 
af sagsbehandlerens langvarige sygdom eller 
jobskifte. Tidligere analyser har afdækket, at det 
tidligere har forekommet, at der er opstået lang 
ventetid på at få tildelt en ny sagsbehandler på 
grund af vakante stillinger.

Desuden er der i forbindelse med interviews 
forud for den tidligere ”Analyse af det rehabilite-
rende team” fremkommet udsagn, der fortæller 
om, hvordan et sagsbehandlerskifte lige inden 
et møde med det rehabiliterende team gav sto-
re komplikationer og forlænget sagsbehandling 
for den berørte borger.
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 ANBEFALING 3 
Analyseenheden anbefaler, at der i forlængelse 
af den tidligere anbefaling oprettes en fast pro-
cedure ved alle uplanlagte sagsbehandlerskift. 
Skiftene kan ikke undgås, men det er vigtigt, at 
skiftet foregår hurtigt og at der foregår en over-
levering. Det skal sikre, at den enkelte borger 
oplever sammenhæng og mening i mødet med 
jobcentret – også selvom der sker et sagsbe-
handlerskift.

Analysen viser, at der er en konflikt i forhold 
til nødvendigheden af jobkonsulentskift. På 
den ene side er der ønsket om, at en sårbar 
borger ikke skal opleve for mange skift, da det 
forværrer borgerens mulighed for at komme 
ind på arbejdsmarkedet. På den anden side er 
der et hensyn til virksomhederne, da de oftest 
foretrækker, at de ikke skal være i kontakt med 
for mange forskellige jobcentermedarbejdere. 
Hvis en borger fortsætter i længere tid hos 
samme jobkonsulent er der stor sandsynlighed 
for at jobkonsulenten skal ud og tage kontakt til 
virksomheder, som vedkommende ikke tidlige-
re har samarbejdet med. Virksomhederne vil 
derfor blive udsat for flere forskellige medarbej-
dere fra jobcentret. 

Jobcentret har arbejdet med Key Account Ma-
nager-funktion. Analysens data viser et behov 
for at drøfte, hvordan KAM-funktionen kan kom-
bineres med ønsket om at undgå unødvendig 
sagsbehandler/jobkonsulentskifte

 ANBEFALING 4  
Analyseenheden anbefaler, at man drøfter pro-
blemstillingen om jobkonsulentskift og finder 
frem til en fælles løsning, der både tilgodeser 
virksomhedernes og borgernes behov.

VENTETIDER
Borgere skal opleve, at deres forløb i jobcentret 
er et veltilrettelagt, fagligt velfungeret forløb 
uden unødvendig ventetid. BIP-projektet har 
dokumenteret, at passive perioder flytter akti-
vitetsparate kontanthjælpsmodtagere længere 
væk fra arbejdsmarkedet (BIP 2018). Det er 
derfor vigtigt at ventetider reduceres, så passive 

perioder ikke modarbejder borgerens jobmål. 

Hvert forløb tilrettelægges individuelt, hvor der 
tages udgangspunkt i borgerens jobønsker 
og livssituation. Som udgangspunkt kommer 
borgere i forløb, der strækker sig over et på 
forhånd defineret antal uger. Eksempelvis er 
den typiske varighed for en virksomhedspraktik 
for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 13 
uger. For nogle borgere bliver forløbene forlæn-
get, mens andre borgere er i forløbet i kortere 
tid. Men i udgangspunktet er planlægningen af 
indsatsen styret af den tidsramme, som indsat-
sen på forhånd er defineret til at vare. En stan-
dardvarighed på indsatser mindsker imidlertid 
fleksibiliteten i borgerens forløb.

I arbejdet med aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere oplever medarbejderne ofte, at 
borgerne har problemstillinger, der indehol-
der både fysiologiske, psykologiske, sociale og 
arbejdsrettede bestanddele. Kan en borger ikke 
opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinæ-
re vilkår skal borgerens arbejdsevne beskrives 
og dokumenteres. Formålet er at udvikle ar-
bejdsevnen, så borgeren kan opnå tilknytning til 
arbejdsmarkedet på særlige vilkår, fx et fleksjob. 
For at blive visiteret til et fleksjob skal borgerens 
arbejdsevne ifølge loven dokumenteres. Det be-
tyder, at medarbejderne skal indhente attester 
fra eksempelvis regionalt regi for at dokumen-
tere eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen 
som følge af sygdom. Et af de steder, hvor der 
opstår ventetid er således ventetid på at mod-
tage dokumentation fra eks. regionalt regi. Som 
nævnt i analysens metodeafsnit har det ikke 
været muligt at afdække de oplevede ventetider 
i forhold til ventetidernes reelle omfang.

At give den enkelte borger den gode, individuelt 
tilpassede støtte uden ventetid, som hjælper 
borgeren ind på arbejdsmarkedet kan derfor 
være en kompleks opgave. Som det fremgår af 
ovenstående beskrivelse af den tværfaglige ud-
redning, som et centralt element i den arbejds-
rettede indsats, er der ofte behov for inddragel-
se af mange aktører med forskellige fagligheder 
og kompetencer. 

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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 ANBEFALING 5 
Analyseenheden anbefaler, at jobcentret sætter 
fokus på varighed i borgernes indsatser. Indsat-
sens varighed skal ikke være styret af en stan-
dardvarighed, men af, hvad der giver mening i 
forhold til at nå borgerens jobmål. Indsatserne 
skal derfor være fleksible og individuelt tilpasse-
de inden for de lovgivningsmæssige rammer. 

 ANBEFALING 6 
Analyseenheden anbefaler, at jobcentret har 
opmærksomhed på at reducere ventetid ved 
indhentning af eksempelvis attester i forbin-
delse med dokumentation af en borgers ar-
bejdsevne. Det kan eksempelvis ske gennem 
dialog med eksterne samarbejdspartnere som 
regionen.

 ANBEFALING 7  
Analyseenheden anbefaler overordnet, at 
borgere, som vurderes at have risiko for længe-
revarende offentlig forsørgelse, hurtigst muligt 
deltager i et tværprofessionelt forløb efter 
første samtale med den koordinerende sags-
behandler. Forløbet iværksættes sammen med 
borgeren i samarbejde med afdelingen Myn-
dighed og Tværgående Udvikling ligesom det 
beskrives i Min Plan. Analyseenheden anbefaler, 
at samarbejdet sker i et tværprofessionelt sam-
arbejde (se næste afsnit).

Anbefalingerne peger mod en indsats, hvor 
borgeren er i fokus, og hvor der arbejdes hen 
imod klart definerede mål, med det overordne-
de formål, at støtte borgeren hurtigst muligt i 
at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet. For at 
reducere borgernes forløbstid i jobcentret er 
skal borgerens forløb ses i et overordnet per-
spektiv uafhængig af, hvilken afdeling borgeren 
er tilknyttet.

I forhold til arbejdet med at nedbringe venteti-
der for de ledige, skal man være opmærksom 
på ny lovgivning, hvor der ikke længere er krav 
om et bestemt antal samtaler i løbet af et år. 
Dette giver mulighed for at bruge medarbejder-
ressourcerne på en ny måde.

SAMARBEJDE 
Som nævnt i BIP-rapporten betyder gentagne 
arbejdsprøvninger, lang ventetid, meningsløs-
hed og mangel på sammenhæng at aktivitets-
parate kontanthjælpsmodtagers udvikling mod 
arbejdsmarkedet reduceres med 22 %. Det er 
derfor vigtigt, at borgeren oplever sammen-
hæng og mening i forløbet. Analyseenheden har 
derfor spurgt interviewpersonerne om, hvor-
ledes samarbejdet mellem afdelingen og de 
øvrige afdelinger og fagområder er organiseret. 
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Analyseenhedens tidligere analyse ”Indsatsen 
for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere” 
har vist at medarbejderne i den tidligere afde-
ling ”Kontanthjælp og Ressourcer” har mange 
samarbejdsflader internt i kommunen samt 
med en række eksterne aktører.

Internt er det fx med indsatsen Flere Skal Med, 
den tidligere afdeling for jobparate borgere 
Dagpenge og Vækst, Familieafdelingen, Vok-
senservice (Misbrugscentret, Akademiet, Din 
Indgang m.fl.) Udenfor kommunen kan det fx 
være samarbejde med virksomheder i forbin-
delse med praktikker samt lokalpsykiatrien, 
privatpraktiserende læge osv.  

Samarbejdet med forskellige dele af kommu-
nen vurderes generelt at være godt blandt 
interviewpersonerne. Samarbejdet er dog ikke 
formaliseret, men afhænger af de enkelte med-
arbejders relationer og kendskab til hinanden 
fra tidligere samarbejder. 

Flere ting peger i retning af, at der med fordel 
kunne etableres et mere tværprofessionelt 
samarbejde som i højere grad vurderes at 
understøtte en helhedsorienteret og effektiv 
sagsbehandling, der matcher borgerens jobmål. 
Set i lyset af BIP-rapportens resultater er det 
vigtigt at fastholde dette fokus. 

Aktivitetsparate borgere er oftest så dårligt 
stillede, at de ikke selv har mulighed for at 
manøvrere rundt i de forskellige teams, tage 

kontakt med forskellige sagsbehandlere og 
skelne mellem sociale- og beskæftigelsesfaglige 
indsatser. Det er derfor nødvendigt at systemet 
tager ansvar for sikre, at indsatser i forskellige 
afdelinger er koordinerede og meningsfulde, 
herunder at der ikke er unødig ventetid.

Der er i bogen ”Tværprofessionelt samarbejde i 
teori og praksis” beskrevet forskellige metoder 
til at samarbejde med andre fagligheder. De ad-
skiller sig i forhold til niveauet af faglig integrati-
on og samarbejde. Flerfagligt samarbejde har et 
lavt niveau af faglig integration og samarbejde, 
tværfagligt samarbejde har et middel niveau og 
tværfagligt samarbejde har det højeste niveau 
af faglig integration og samarbejde. Forskellene 
er vist i modellen overfor.

Alle tre metoder kan komme i spil afhænger af 
den enkelte borgers behov og ønsker. 

Hvis der er tale om et samarbejde, hvor der 
alene udveksles oplysninger eller foregår en 
koordinering af forskellige professioners ar-
bejde med en given problematik, er der tale 
om flerfagligt samarbejde. Det kan fx være en 
koordinering af en indsats i forhold til en borger 
med lav/moderat risiko for længerevarende 
offentlig forsørgelse. Hver enkelt profession for-
holder sig til den særlige bestanddel af proble-
matikken, som ligger inden for professionens 
kompetenceområde. Men der er i samarbejdet 
ikke nødvendigvis fokus på den helhedsoriente-
ret indsats. 

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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En tværprofessionel indsats vil oftest høre til i 
de mest komplekse sager, og hvor kompleksi-
teten lægger op til flere samtidige sideløbende 
indsatser, hvor der er behov for inddragelse 
af flere forskellige fagligheder. Det kan fx være 
en koordinering af en særlig indsats i forhold til 
en borger med høj risiko for længerevarende 
offentligt forsørgelse. 

Et tværprofessionelt samarbejde vil sige et sam-
arbejde mellem andre faggrupper. Et eksempel 
på dette kan opleves i indsatsen Flere Skal Med, 
hvor jobformidlere og sagsbehandlere hele ti-
den har dialog om en helhedsorienteret indsats 
for den enkelte borger.

Overordnet set er der ofte tale om en proces, 

hvor mange forskellige fagligheder skal bidrage 
og samarbejde. Derfor er det centralt at man 
hver især ved, hvem der gør hvad hvornår, så 
man ikke tror, at alle andre gør arbejdet og har 
overblikket. Koordinering af indsatserne har 
derfor stor betydning fx ved at der er tilknyttet 
en enkelt gennemgående sagsbehandler til 
hver enkelt borger.

Ud fra metoden vil alle borgere, der medvirker 
i et udviklingsforløb, således opleve at have én 
gennemgående sagsbehandler, som er ansvar-
lig for koordineringen af de indsatser, man som 
borger medvirker i. Dette letter ikke blot sam-
arbejdet med borgeren, men gør det ligeledes 
lettere at sammensætte den rette indsats til 
den rette borger, eftersom der er en ansvarlig 
tovholder, der altid vil have et overblik over de 

 STIGENDE NIVEAU 
 AF FAGLIG  
 INTEGRATION 
 OG SAMARBEJDE 

FLERFAGLIGT 
SAMARBEJDE

To eller flere fag 
arbejder paral-
lelt med fælles 
udfordring, men 
arbejder separat 
på alle niveauer

TVÆRFAGLIGT 
SAMARBEJDE 

Professionelle 
udveksler viden og 
beslutninger, men 
disse implemen-
teres med brug 
af forskellige fag, 
som ikke overlap-
per hinanden

TVÆR-
PROFESSIONELT
SAMARBEJDE 

Samarbejde, som 
overskrider den 
enkelte professi-
ons forståelse, og 
fag, som arbejder 
sammen mod 
fælles mål uanset 
fag og profession

HØJESTE NIVEAU  
AF FAGLIG 
INTEGRATION  
OG SAMARBEJDE
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igangsatte indsatser. 
 ANBEFALING 8 
Analyseenheden anbefaler, at der fortsat er 
fokus på at øge det tværprofessionelle samar-
bejde. Det er både i forhold til eksterne samar-
bejdspartnere, andre fagområder i kommunen 
samt andre afdelinger og teams i social- og be-
skæftigelsesområdet. Et tæt tværprofessionelt 
samarbejde om borgerne betyder, at uanset 
hvem borgeren er i kontakt med er der fokus 
på samme mål.   

DET RIGTIGE TILBUD
Interviewene har klarlagt, at de enkelte afde-
linger i den tidligere organisering har haft sine 
egne tilbud, som kun borgere fra egen afdeling 
har haft adgang til. Flere sagsbehandlere har 
i interviewene udtrykt ønske om tværgående 
tilbud og et fælles katalog med oversigt over 
tilbuddene.  Dette vil gøre det nemmere, at 
finde det rigtige tilbud til de enkelte borgere i 
stedet for som nu, hvor en medarbejder fortæl-
ler, at det ofte er sådan at ”borger skal passe til 
tilbud”. Hidtil har borgeres adgang til et tilbud 
derfor været afhængig af, hvilken ydelse bor-
geren er på. Det er eksempelvis kun borgere 
på sygedagpenge, der har adgang til tilbuddet 
”Sund og Glad”. 

Det samme er gældende for tilbud om virksom-
hedspraktik. Det har hidtil være således, at de 
enkelte projekter eller indsatser er henvist til at 

finde egne virksomhedspraktikker. 

En medarbejder fra Flere Skal Med fortæller så-
ledes ”Vi bruger ikke så meget virksomhedscen-
trene (via jobkonsulenterne i Sjællandsgade). Vi 
må ikke bruge dem. Det er et problem. De skal 
overtage borgeren, men vi vil ikke ”tillade” at 
udsætte vores borgere for et jobkonsulentskift. 
Så få skift som muligt er det vi arbejder efter”.

Som følge af den nye organisering af jobcentret 
er alle tilbud samlet i en fælles tilbudsafdeling. 
Analysens fund understøtter den nye organi-
sering, da en fælles tilbudsafdeling kan sikre, 
at borgeres adgang til forskellige tilbud ikke 
afhænger af borgerens ydelsestype. 

  ANBEFALING 9 
Analyseenheden anbefaler, at der foretages en 
grundig analyse af tilbudsområdet, herunder 
henvisningspraksis, med henblik på at finde ud 
af om den rette vifte af tilbud er tilstede, om 
henvisningen sker i overensstemmelse med 
borgerens jobmål samt at sikre, at der ikke er 
for store overlap i indholdet i de eksisterende 
tilbud. Dette vil også kunne medvirke til at sikre, 
at en borger ikke kommer til at opleve at blive 
sendt i en nyt tilbud, hvor en del af indholdet 
opleves at være det samme, som indholdet i et 
tidligere tilbud. Fokus i dette arbejde skal være 
på, hvad der virker i forhold til at bringe den 
ledige tættere på arbejdsmarkedet.
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 ANBEFALING 10 
Analyseenheden anbefaler, at det i tråd med 
den nye organisering bliver muligt at benytte til-
bud på tværs af organisering og borgerens ydel-
sestype. Ligeledes skal lønnede timer, småjobs 
og virksomhedspraktikker være tilgængelige på 
tværs af tilbud. Den lige adgang til tilbud vil gøre 
det nemmere at matche den enkelte ledige 
med det helt rigtige tilbud, der matcher ved-
kommendes jobønske. Det forventes desuden 
at muligheden for at benytte tilbud på tværs 
af organisering kan medvirke til at nedbringe 
ventetid på at komme i tilbud.

ARBEJDSGANGE GENERELT
Arbejdsgangsbeskrivelser har til formål at sikre, 
at lovgivningen overholdes, at praksis udføres 
ens og at medarbejderne kan finde hjælp til at 
løse en arbejdsopgave.

Der eksisterer i jobcentret i dag en lang række 
dokumenter med nedskrevne arbejdsgange. 
Både i forhold til arbejdet i IT-systemer samt 
andre aftaler og procedurer. 

Arbejdsgangsbeskrivelserne er i den tidligere 
organisering udarbejdet og vedligeholdt i den 
tidligere stab Udvikling og Styring.

Overblikket over de mange arbejdsgange har i 
en periode lidt under skiftende IT-systemer og 
manglende opdatering. Analyseenheden har 
derudover stødt på udsagn som ”jeg kan ikke 
finde dem”, ”de er for lange”, ”vi skaber for me-
get bureaukrati” og ”jeg bruger dem ikke”.

Der er imidlertid i dette efterår igangsat en revi-
dering, ensretning og samling af arbejdsgange-
ne, som vil lette sagsbehandlernes arbejde med 
at finde relevante og opdaterede arbejdsgange. 
Der arbejdes også med at gøre dem kortere og 
mere overskuelige. Ligeledes er der indkøbt en 
IT-system til at organisere arbejdsgangene i.

Implementering af arbejdsgange er dog ikke 
altid nok. Uanset hvor detaljerede arbejdsgan-
ge er udarbejdet, vil de altid være et rum for 
fortolkning. Det er derfor også vigtigt at ensrette 
praksis og sikre en ensartet tolkning af eksem-
pelvis lovgivningen. 

Udover opdatering af arbejdsgangene, imple-
mentering og ensartet fortolkning af lovgivnin-
gen er det også vigtigt at forholde sig kritisk til 
indholdet i arbejdsgangene, eksempelvis om 
det fortsat er den mest hensigtsmæssige måde 
at gøre tingene på. 
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Mindst én beskrevet arbejdsgang er således an-
ledning til, at der foretages dobbeltregistrerin-
ger. Interviewpersonerne fortæller, at der sker 
dobbeltregistrering i indsatsen Flere Skal Med. 
Det skyldes, at medarbejderne i indsatsen ikke 
har adgang til SKS-systemet, som er et system til 
registrering af borgeres fremmøde. Derfor laver 
medarbejderne manuel fremmøderegistrering 
på papir, som derefter indtastes i eget system. 
Konsulenterne foreslår også, at der alternativt 
tænkes i elektronisk registrering, ”så man fx 
bipper ind med sit sygesikringskort”,

Desuden er der eksempler på, at manglende 
systemadgange kan besværliggøre det admini-
strative arbejde. Jobkonsulenterne på Sjællands-
gade har således kun kiggeadgang i Momen-
tum, hvor sagsbehandlernes notater er. De kan 
således ikke trække en sagsstamme. Dette er 
i modsætning til jobkonsulenterne i Flere Skal 
Med, som har flere rettigheder i Momentum. 
Jobkonsulenterne i Flere Skal Med giver også 
udtryk for at ”Det letter helt vildt. Det er nemt at 
lave journalnotater i Momentum, så vi har det ét 
sted”.

 ANBEFALING 11 
Analyseenheden anbefaler, at arbejdsgange 
i forbindelse med overgang til nyt it-redskab 
gennemgås kritisk. Formålet er at sikre, at de 
er opdaterede, at undgå dobbeltregistrering 
og med fokus på nedbringelse af ventetid for 
borgerne.

 ANBEFALING 12 
Analyseenheden anbefaler til at sikre lokalt 
forankring i de enkelte teams for at sikre at 
arbjedsgangene vil blive anvendt som det er 
intentionen.

 ANBEFALING 13 
Analyseenheden anbefaler desuden, at der 
skabes overblik over, hvilke systemadgange, 
medarbejderne har behov for, for at kunne løse 
deres arbejdsopgaver hurtigt og effektivt – og 
dermed reducere ventetiden for borgeren. På 
baggrund af overblikket anbefaler Analyseen-
heden desuden, at ledergruppen foretager en 
generel, strategisk beslutning om brugeradgan-
ge til it-systemer.

EKSEMPEL PÅ EFFEKTIVISERING AF  
ARBEJDSGANG: REKVIRERING AF HJÆLPE-
MIDLER
I denne analyse har vi analyseret arbejdsgangs-
beskrivelsen for udlevering af hjælpemidler. 
Analyseafsnittet giver et bud på, hvordan en 
arbejdsgang kan ses kritisk igennem og bidrage 
til at frigøre medarbejderressourcer til borger-
kontakt. 

Jobcentret administrer bevilling og udlevering af 
hjælpemidler til borgere på arbejdsmarkedet. 
Dette gælder både borgere i ordinær beskæf-
tigelse og borgere der skal i erhvervspraktik, 
arbejdsprøvning el. lign. som en del af et forløb i 
jobcentret.

For borgere i praktikker mm. gælder at den 
enkelte sagsbehandler indimellem selv be-
handler sagerne, hvis det drejer sig om mindre 
hjælpemidler eller udlånshjælpemidler. I mere 
komplicerede tilfælde eller hvis det drejer sig 
om personlige hjælpemidler gives opgaven til et 
specialteam, som tidligere har været placeret i 
afdelingen Dagpenge og Vækst.

Sagsbehandlerne kan også rekvirere en ergo-
terapeut til at hjælpe med at vurdere behovet. 
Hvis det er sagsbehandleren selv, der rekvire-
rer en ergoterapeut bruges som regel firmaet 
Specifik. Hvis opgaven er givet videre til spe-
cialteamet bruges ofte en privatpraktiserende 
ergoterapeut.
 
En medarbejder fra Tilbudskontoret står for 
udleveringen af udlånshjælpemidlerne (primært 
kontorstole, skriveborde og andet kontorud-
styr). Dette foregår to timer hver uge fra eget 
depot på Sundhedshuset. Depotet er fysisk 
placeret lige ved siden af Hjælpemidler og 
Kommunikations depot, som organisatorisk er 
en del af Senior og Handicap. Hjælpemidler og 
Kommunikation administrerer udlevering af 
hjælpemidler til børn, handicappede og ældre. 
Tilbudskontoret rekvirerer desuden udkørsel og 
hjemhentning af hjælpemidlerne ved et trans-
portfirma samt står for de administrative opga-
ver ifm. hjælpemidlerne.
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De personlige hjælpemidler – til begge bor-
gergrupper - indkøbes ved de firmaer, hvor 
der er indkøbsaftaler, og de indkøbte hjæl-
pemidler sendes direkte til borgerne.

Specialtemaet har også opgaver i forhold til 
bevilling af personlig assistent, hvilket hæn-
ger godt sammen med vurderinger af behov 
for hjælpemidler. Desuden er der jævnligt 
møder med Hjælpemidler og Kommunika-
tion blandt andet med det formål at dele 
viden om borgerne. Hvis der er et behov for 
hjælpemidler på en arbejdsplads, er der det 
ofte også i hjemmet og omvendt. Der samar-
bejdes desuden omkring borgere med høre- 
og synshandicap samt ordblinde.

En sagsbehandler i specialteamet vurderer, 
at det ville være hensigtsmæssigt hvis al 
rekvirering af hjælpemidler foregik via spe-
cialteamet, da sagsbehandlerne hver især 
måske kun behandler sager om hjælpemid-
ler et par gange om året. Det er derfor en 
administrativ omstændelig opgave for den 
enkelte sagsbehandler at sætte sig ind i alle 
nuancer af opgaven.

En højere grad af samarbejde mellem Social- 
og Beskæftigelsesområdet og Hjælpemidler 
og Kommunikation vil sandsynligvis reducere 
kommunens samlede administrative om-
kostninger for udlevering af hjælpemidler. 
Eksempelvis kan tidspunkter for udlevering 
af hjælpemidler ensrettes ligesom den 
administrative håndtering kan samtænkes. 
Endelig bør det undersøges, om der er et 
effektiviseringspotentiale ift. udbringning af 
hjælpemidler. 

Jobcentret rekvirerer et eksternt transportfir-
ma til at køre med hjælpemidlerne en gang 
om ugen, mens Hjælpemideler & Kommuni-
kation i stort omfang selv kører ud med hjæl-
pemidlerne på daglig basis. Det bør derfor 
undersøges, om der vil kunne spares noget 
ved en fælles løsning og/eller man kunne 
opnå et højere serviceniveau.

Hjælpemidler og Kommunikation har egne 
ergoterapeuter, som også kører på hjemme-
besøg, mens jobcentret rekvirerer konsulen-
ter udefra til en timepris på ca. 540 kr. Man 
bør ligeledes her overveje at undersøge, om 
jobcentret kan løse opgaven billigere ved at 
rekvirere ergoterapeuter fra Hjælpemidler 
og Kommunikation. 

Det har tidligere været sådan, at Hjælpemid-
ler og Kommunikation fik en fast betaling 
for at løse opgaven, men da opgaven steg i 
omfang kunne afdelingen ikke længere løse 
opgaven indenfor det faste budget. Løsnin-
gen blev derfor, at jobcentret nu køber ergo-
terapeutopgaver eksternt på timebasis. Der 
skal derfor være en vis volumen i opgaven, 
før at det vil være attraktivt for Hjælpemidler 
og Kommunikation at løse denne opgave 
igen.
.
 ANBEFALING 14 
Analyseenheden anbefaler, at der under-
søge dels om opgaven med rekvirering af 
hjælpemidler med fordel kan samles på 
færre hænder og dels om et samarbejde 
med Hjælpemiddel & Kommunikation, som 
organisatorisk er en del af Senior og Handi-
cap, kan gøre rekvirering og udbringning af 
hjælpemidler smidigere, hurtigere og billige-
re.
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RESUMÉ AF ANBEFALINGER 
FOR FÆRRE SAGSBEHANDLERSKIFT 
OG KORTERE VENTETID

BORGERRETTET INDSATS

 ANBEFALING 1 
Analyseenheden anbefaler at erstatte den generelle 
screeningssamtale med en overlevering fra tidligere til ny 
sagsbehandler i Job og Udvikling.

 ANBEFALING 2 
Analyseenheden anbefaler, at projekter og særlige ind-
satser drives tættere på den øvrige drift og at borgerens 
deltagelse i særlige indsatser eller projekter så vidt muligt 
ikke medfører sagsbehandlerskift. 

 ANBEFALING 3 
Analyseenheden anbefaler, at der i forlængelse af den tid-
ligere anbefaling oprettes en fast procedure for sagsover-
dragelse ved alle uplanlagte sagsbehandlerskift. 

 ANBEFALING 4 
Analyseenheden anbefaler, at man drøfter problemstil-
lingen om jobkonsulentskift og finder frem til en fælles 
løsning, der både tilgodeser virksomhedernes og borger-
nes behov.

 ANBEFALING 5 
Analyseenheden anbefaler, at jobcentret sætter fokus på 
varighed i borgernes indsatser. Indsatsens varighed skal 
ikke være styret af en standardvarighed, men af, hvad der 
giver mening i forhold til at nå borgerens jobmål. Indsat-
serne skal derfor være fleksible og individuelt tilpassede 
inden for de lovgivningsmæssige rammer.

 ANBEFALING 6 
Analyseenheden anbefaler, at jobcentret har opmærksom-
hed på at reducere ventetid ved indhentning af eksempel-
vis attester i forbindelse med dokumentation af en borgers 
arbejdsevne. Det kan eksempelvis ske gennem dialog med 
eksterne samarbejdspartnere som regionen.

 ANBEFALING 7 
Analyseenheden anbefaler, at borgere med risiko for 
langvarig offentlig forsørgelse hurtigst muligt deltager i en 
tværprofessionel indsats. Indsatsen iværksættes i samar- 
bejde med Myndighed og Tværgående Udvikling og bygger 
på et tværprofessionelt samarbejde. 

SAMARBEJDE

 ANBEFALING 8 
Analyseenheden anbefaler, at der fortsat er fokus på at 
øge det tværprofessionelle samarbejde. Det er både i 
forhold til eksterne samarbejdspartnere, andre fagom-
råder i kommunen samt andre afdelinger og teams i 
social- og beskæftigelsesområdet. Det skal understøtte en 
helhedsorienteret og effektiv sagsbehandling, der matcher 
borgerens jobmål. 

 ANBEFALING 9 
Analyseenheden anbefaler, at der foretages en grundig 
analyse af tilbudsområdet, herunder henvisningspraksis. 
Formålet er at finde ud af om den rette vifte af tilbud er 
tilstede, om henvisningen sker i overensstemmelse med 
borgerens jobmål samt at sikre, at der ikke er for store 
overlap i indholdet i de eksisterende tilbud.
 
 ANBEFALING 10  
Analyseenheden anbefaler, at det i tråd med den nye 
organisering bliver muligt at benytte tilbud på tværs af 
organisering og borgerens ydelsestype. Ligeledes skal 
lønnede timer, småjobs og virksomhedspraktikker være 
tilgængelige på tværs af tilbud.
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ADMINISTRATION

 ANBEFALING 11 
Analyseenheden anbefaler, at arbejdsgange i forbindelse 
med overgang til nyt it-redskab gennemgås kritisk. Formå-
let er at sikre, at de er opdaterede, at undgå dobbeltre-
gistrering og med fokus på nedbringelse af ventetid for 
borgerne.

 ANBEFALING 12 
For at sikre at arbejdsgangene bliver anvendt, som det 
er intentionen, anbefales at sikre lokal forankring i de 
enkelte teams.

 ANBEFALING 13 
Analyseenheden anbefaler, at der skabes overblik over, 
hvilke systemadgange, medarbejderne har behov for, for 
at kunne løse deres arbejdsopgaver hurtigt og effektivt – 
og dermed reducere ventetiden for borgeren. På bag-
grund af overblikket anbefaler Analyseenheden desuden, 
at der foretages en ledelsesmæssig beslutning om bru-
geradgange til it-systemer.

 ANBEFALING 14 
Analyseenheden anbefaler, at det undersøges dels om 
opgaven med rekvirering af hjælpemidler med fordel kan 
samles på færre hænder og dels om et samarbejde med 
Hjælpemiddel & Kommunikation kan gøre rekvirering 
og udbringning af hjælpemidler smidigere, hurtigere og 
billigere.
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