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Høringsvar over 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)

Indledningsvis skal vi kvittere for forslaget om at give kommunerne adgang til
i forhold til flere forvaltninger, at samle relevante planer til en samlet plan.
En løsning som vi blandt andre har efterspurgt i mange år, fordi man hermed
skaber basis for en bedre sagsbehandling og hermed forhåbentlig også mere
korrekte afgørelser til gavn for borgerne.
I den sammenhæng vil gerne fremhæve, at det stærkt bør overvejes om
planer i forbindelse med behandling af dobbeltdiagnoser (f.eks. misbrug og
psykisk sygdom) bør medinddrages i Èn plan, da afklaring af disse
problemstillinger er en væsentlig forudsætning for et vellykket forløb.
Som brugerorganisation skal vi klart understrege, hvor vigtigt det er at
brugerne medinddrages i planlægningen allerede på et meget tidligt tidspunkt,
således at disse opnår medejerskab til deres handleplan.
Derfor er det vigtigt, for at kunne etablere bedre og mere vellykkede forløb, at
brugerne har krav på ved anmodning at få iværksat Èn plan for dem.
Som sagt er vi generelt positive overfor lovforslaget og er enige i det fornuftige
i at reducere de bureaukratiske ”mure” omkring udveksling af oplysninger
mellem relevante forvaltninger.
Dette skal fremover være en mulighed, men samtidig skal vi også stærkt
understrege, at vi at opfatter det som direkte ødelæggende for brugernes

ejerskab til ”Èn plan”, at det foreslås at oplysninger kan udveksles uden
brugernes samtykke. Derfor bør der derfor hurtigst muligt findes en praktisk
fornuftig løsning på dette problem.
Til slut skal vi atter fremhæve, at i forhold til borgernes kontakt med
kommuner og regioner, er respekt for borgerne og disses medinddragelse og
ejerskab en væsentlig forudsætning for succes. I forhold til implementeringen
af Èn plan er dette derfor også en forudsætning.
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