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Furesø Kommune styrker borgernes oplevelse af inddragende og 
helhedsorienteret sagsbehandling 
 
Kommunens opdeling i fagområder skal ikke i sig selv stå i vejen for løsningen. 
Vi skal tilpasse vores arbejdsgange, så vi gør det enkelt for borgerne at være 
aktive medspillere med egne ressourcer på vejen mod et mere selvhjulpent liv. 
Det er godt for den enkelte borger og familie, og det betyder, at vi med de 
samme ressourcer kan hjælpe flere borgere væk fra passiv forsørgelse og videre 
i job og uddannelse.  
Mødet mellem borger og kommune skal være respektfuldt. Vi skal have 
borgernes ønsker og drømme om job og uddannelse på banen, og vi skal skabe 
løsningerne sammen med borgerne, så flere bliver en aktiv del af og bidrager til 
fællesskabet.  
 
Furesø Kommune har deltaget i frikommuneforsøget 'En plan for 
sammenhængende indsats sammen med borgeren'. Frikommuneforsøget har vist 
gode resultater. 86 ud af de 146 mest udsatte borgere i kommunen har forladt 
'systemet'. 40 af dem er kommet i enten job eller uddannelse, mens andre har 
fået tilkendt førtidspension eller på anden måde fået en afklaring på deres 
tilværelse. Frikommuneforsøget har vist, at vi lykkes med at samarbejde på 
tværs af forvaltningsområder og dermed hjælper flere socialt udsatte borgere 
videre til at forsørge sig selv og have en stabil hverdag 
Frikommuneforsøget har været forankret i Jobcenteret. Nu er ambitionen i 
kommunen, at metoder og erfaringer fra frikommuneforsøget udbredes til alle 
velfærdsområder i kommunen. Fremover skal mange flere ledere og 
medarbejdere på tværs af kommunen være gode til at arbejde inddragende, 
helhedsorienteret og koordineret i forhold til borgerne. I arbejdet med at 
videreføre sammenhængende borgerforløb vil der være særligt fokus på, at 
borgeren oplever sig hørt og inddraget, og at borgeren oplever et koordineret og 
helhedsorienteret forløb. Styrkelsen af medarbejdernes evne til at arbejde 
borgerinddragende og helhedsorienteret er vigtige skridt på vejen mod at 
realisere 2030 målene om, at ”Færre børn oplever negativ social arv”, og at der 
i fremtiden er ”Færre misbrugere og socialt udsatte”. For at lykkes med 2030-
målene er det en forudsætning, at kommunens ledere og medarbejdere bliver 
rigtig gode til at samarbejde og koordinere med og omkring borgerne.  
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Furesø Kommune har i flere år arbejdet med ledetråde for god borgerdialog og 
”Helhedsorienteret forvaltning” er en af seks ledetråde for god borgerdialog i 
Furesø. Det betyder, at det er kommunen, der skal koordinere de forskellige 
indsatser for borgeren og familien og ikke omvendt. Udbredelsen af 
erfaringerne fra frikommuneforsøget er således også med til at understøtte 
arbejdet med den gode borgerdialog.  
Vi kalder Sammenhængende Borgerindsats version 2.0 for Koordineret 
Borgerindsats. 
 
Koordineret Borgerindsats 
Den borger, som bor på herberg – hvilket er meget dyrt for kommunen – og 
fastholdes i at bo på herberget, fordi den ydelse, vedkommende modtager fra 
kommunen, ikke rækker til at betale for en af de boliger kommunen kan anvise. 
Den enlige mor, som er psykisk udfordret, har svært ved at leve op til kravene 
på beskæftigelsesområdet og samtidig har et barn, der har svært ved at være i et 
dagtilbud. De to borgere er gode eksempler på borgere med mange 
kontaktflader til kommunen, hvor løsningerne ikke er nemme at finde, hvor 
flere fagområder skal samarbejde om de gode løsninger. Løsninger som ikke 
bare skal være gode for borgeren, men også være i tråd med gældende 
lovgivning. Det er to gode eksempler, hvor det er altafgørende for den enkelte 
borgers liv, at kommunen er gode til at levere helhedsorienterede og 
koordinerede løsninger. Den sjette ledetråd for god borgerdialog er ”Ansvar for 
løsninger”. Kommunen skal tage ansvar for løsninger. I relation til de to 
eksempler er det kommunens ansvar at finde løsningerne, også når de ikke er 
nemme, og det er svært at manøvrere i forskellige lovgivninger. Det er 
kommunens ansvar at tage initiativ og følge opgaver til dørs. Det er også 
kommunens ansvar at tage sager i opløbet og dermed forebygge at små 
problemer bliver store.  
 
Med Koordineret Borgerindsats er kommunens ambition, at borgerne skal 
opleve, at det er mere enkelt at være i kontakt med kommunen, og at kontakten 
foregår inddragende og respektfuldt. Koordineret Borgerindsats hviler på en 
holdning om, at velfærdsydelser skabes gennem samarbejde mellem borgeren 
og kommunen. Løsninger skabes i samarbejde og borgerens ønsker til eget liv 
er afsæt for løsningerne. 
Fra et budgetmæssigt perspektiv vil Koordineret Borgerindsats understøtte, at vi 
i kommunen i højere grad bruger de rette ressourcer i forhold til en borger eller 
en familie. Det sikres bl.a. gennem en helhedsorienteret og bæredygtig plan for 
borgeren. Det er målet, at Koordineret Borgerindsats skal resultere i smidigere 
og kortere interne arbejdsgange.  
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Sådan foregår arbejdet med Koordineret Borgerindsats 
Udbredelse af metoden til sammenhængende borgerforløb består af to dele. For 
det første skal metoden implementeres i sagsbehandlingen i de relevante centre, 
og tværfaglige procedurer og beslutningsprocesser skal tilpasses. For det andet 
etableres et nyt internt koordineringsforum, Borgerkonference, hvor særligt 
komplekse sager drøftes og koordineres. I tilknytning til Borgerkonferencerne 
indføres en ny jobfunktion, facilitatorer, som skal understøtte den interne 
koordinering i relation til borgere med mange kontaktflader i kommunen. 
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