
 

 1 

Kommissorium                                                

 

Sammenhængende borgerforløb i Børn- og 

Ungeforvaltningen  
Projektets navn Sammenhængende borgerforløb i BUF 

Starttidspunkt December 2018 

Sluttidspunkt December 2020 

Sidst opdateret 09/01 2019 

Projektets formål og 

indhold 

 

Baggrund  

 

Økonomiudvalget besluttede som en del af rammeudmeldingen til budget 2016, 

at starte projektet Sammenhængende Borgerforløb. Sammenhængende 

Borgerforløb er et kommunalt tværgående projekt mellem Ældre- og 

Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.  

Der arbejdes med seks tværgående projekter i regi af sammenhængende 

borgerforløb og Børn- og Ungeforvaltningen er med i tre af dem. I forbindelse med 

udmøntningen af økonomien i projektet til budget 2019, har hver af de tre 

forvaltninger beskrevet en række nye initiativer, der sættes i værk udover de seks 

tværgående.  

Sammenhængende Borgerforløb skal mellem udvalgene udmønte 44,0 mio. kr. i 

2019 og 43,2 mio. kr. fra 2020 og frem. Børn- og ungeforvaltningens andel af dette 

er ca. 18 mio. kr. fra 2019 og frem.  

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 27. november 2018, at den 

forvaltningsspecifikke del af Sammenhængende Borgerforløb i 2019 skal 

finansieres med en éngangsfinansiering og, at der fra 2020 og frem skal findes 

bedre løsninger som kan finansierer Sammenhængende Borgerforløb. Der vil ske 

løbende rapportering på udmøntningen af den forvaltningsmæssige del af 

Sammenhængende Borgerforløb til hhv. Børn- og Ungeudvalget og 

Økonomiudvalget. 

Overordnet formål og 

indhold 

Formålet med sammenhængende borgerforløb er i en børn- og ungekontekst at:  

1. Børnene, de unge og familierne oplever større sammenhæng på tværs af 

Børn- og Ungeforvaltningen 

2. Der skabes større effekt af de kommunale indsatser og ydelser 

3. Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og 

Ungeforvaltningen 

4. Der sker en omkostningsreduktion på servicerammen i Børn- og 

Ungeforvaltningen 
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Dette skal ske gennem en koordineret, helhedsorienteret indsats med fokus på 

bedre og mere sammenhængende forløb for børnene og de unge med komplekse 

sagsforløb og mange indsatser. 

På det tværgående Odense kommuneplan består sammenhængende borgerforløb 

af en række projekter for specifikke målgrupper. Seks af projekterne går på tværs 

af forvaltningerne og BUF er repræsenteret i tre af dem, hvilket fremgår af 

tabellen nedenfor. 

Projekt Forvaltninger 

Udsatte familier BUF, BSF 

Sindslidende med beskæftigelsessag ÆHF, BSF 

Overgang fra ung til voksen for borgere med 

handicap 

BUF, BSF, ÆHF 

Erhvervet hjerneskade ÆHF, BSF 

Overgang fra ung til voksen for borgere med 

sociale problemer og/eller psykiske 

funktionsnedsættelser 

BUF, BSF 

Genoptræning ÆHF, BSF 

Der har der været fokus på at arbejde yderligere med et generelt fokus på tidlig 

opsporing og det forebyggende arbejde. Der er løbende arbejdet med at skabe 

mere sammenhængende indsatser via tværfagligt samarbejde på tværs af 

fagafdelingerne. 

Ud over de tværgående projekter og den generelle tilgang, har Børn- og 

Ungeforvaltningen haft et internt delprojekt under Sammenhængende 

Borgerforløb kaldet ”Helhedsløsninger for Børn og Unge”. Målgruppen for 

delprojektet er bredt defineret som alle børn i alderen 0-18 år og deres familier. 

Det afgørende i projektet er, at de, der har brug for hjælp, får den så tidligt som 

muligt og i en sammenhæng, der passer til deres behov. Derfor har der været 

særligt fokus på de børn og unge og deres familier, som befinder sig i positioner, 

der påkalder sig et særligt behov for opmærksomhed i forhold forebyggende eller 

særlige indsatser. 

Specifikt har der i et delprojekt været en skole- og en dagtilbudsdel. Disse har et 

samlet økonomisk potentiale på 8 mio. kr. om året fordelt med 6 mio. kr. på 

skoleområdet og 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Børn- og Ungeforvaltningen har 

således allerede iværksat en række aktiviteter, der kan bygges videre på.   

Samlet er der tale om nye tiltag og en intensivering af det eksisterende tværfaglige 

samarbejde på småbørns- og skoleområdet i 2018. Indsatser der, sammen med 
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nye tiltag, som fremlægges i 2019, kan være med at styrke de sammenhængende 

forløb for børn og unge i Odense. 

2019 og frem 

Der vil frem mod sommer 2019 blive arbejdet systematisk på at udvikle 

helhedsorienterede og tværgående løsninger med borgerne i centrum. Disse 

løsninger vil blive udviklet med inddragelse af chefer og medarbejdere og vil blive 

fulgt på både det politiske og administrative niveau med systematiske 

orienteringer og evalueringer. 

Der vil inden sommer 2019 foreligge en oversigt over projekter i regi af Børn- og 

Ungeforvaltningen med tilhørende provenu. 

Succeskriterier  Succeskriterierne for den forvaltningsvise del af projektet Sammenhængende 

Borgerforløb er at finde politisk afklarede, koordinerede og helhedsorienterede 

løsninger som sikre bedre og mere sammenhængende forløb for børnene, de unge 

og familierne. 

Løsningerne skal tilsammen opfylde formålet med sammenhængende 

borgerforløb og derved understøtte, at borgerne, i det her tilfælde børnene, de 

unge og familierne samt medarbejdere oplever større sammenhæng på tværs af 

kommunen, at der er større effekt af de kommunale indsatser og ydelser og at der 

sker en omkostningsreduktion på servicerammen i Børn- og Ungeforvaltningen. 

Leverancer Herunder fremgår leverancerne frem mod sommer 2019, de efterfølgende 

leverancer frem mod projektets afslutning fremgår af bilag 1: Leverance- og 

milepælsplan for Sammenhængende borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen. 

Leverance 1  

• Evalueringen af de 3 års arbejde med Sammenhængende Borgerforløb, 

herunder evaluering af tilgangen til opgaven, identifikation og fremlæggelse af 

konkrete tiltag samt resultater.  

• Anbefalinger til forandringer i arbejdstilgangen og det organisatoriske set-up. 

Leverance 2  

• Første udgave af en plan for, hvorledes opgaven løses i Børn- og 

Ungeforvaltningen. 

Leverance 3  

• Bud på konkrete projekter med tilhørende provenu på de enkelte indsatser. 

Leverance 4  
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• Kvalificerede projekter er besluttet i Børn- og Ungeudvalget og præsenteret i 

ØU. 

Leverance 5  

• En samlet plan for, hvorledes opgaven løses i Børn- og Ungeforvaltningen. 

Milepæle og tidsplan Herunder fremgår milepælene frem mod sommer 2019, de efterfølgende 

milepæle fremgår af bilag 1: Leverance- og milepælsplan for Sammenhængende 

borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen. 

1. Den 16. januar 2019: Leverance 1: Evalueringen af de 3 års arbejde med 

Sammenhængende Borgerforløb. Anbefalinger til forandringer i 

arbejdstilgangen – herunder fokus på forandringer af det organisatoriske set-

up. 

2. Den 20. februar 2019: Leverance 2: første udgave af en plan for, hvorledes 

opgaven i Børn- og Ungeforvaltningen løses behandles på Økonomiudvalgets 

møde den 20/02 2019 

3. Den januar/februar: Involvering af relevante fagpersoner og decentrale 

enheder i Børn og Ungeforvaltningen for at udvikle de mest nytænkende og 

holdbare løsninger i regi af Sammenhængende Borgerforløb 

4. Den 26. marts: Kvalificerede projekter forelægges og besluttes i Børn og 

Ungeudvalget 

5. Den 3. april 2019: Leverance 3: Bud på konkrete projekter med tilhørende 

provenu på de enkelte indsatser behandles på Økonomiudvalgets møde den 

03/04 2019 

6. Den 21. maj 2019: Kvalificerede projekter forelægges og besluttes i Børn og 

Ungeudvalget 

7. Den 29. maj 2019: Leverance 4: Kvalificerede projekter præsenteret på 

Økonomiudvalgets møde den 29/05 2019 

8. Den 19. juni 2019: Leverance 5: En samlet plan for, hvorledes opgaven i Børn- 

og Ungeforvaltningen løses behandles på Økonomiudvalgets møde den 19/06 

2019 

Som det fremgår af overstående milepæle vil projektets progression blive fulgt af 

Børn- og Ungeudvalget med fokus på implementering og økonomisk potentiale i 

projekterne. Der vil inden udgangen af 2020 blive udarbejdet evaluering af 

projekterne og organiseringen omkring dem, hvilket vil blive forelagt Børn- og 

Ungeudvalget. På baggrund af disse evalueringer vil potentialet i projekterne blive 

vurderet, herunder hvorvidt de skal fortsætte eller der skal udarbejdes nye.  

Kommunikationsplan Der vil løbende blive arbejdet med kommunikationen i projektet og blive 

udarbejdet en kommunikationsplan i tæt samarbejde med 

kommunikationsafdelingen.  
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Organisering og 

bemanding 

 

Projektejer Poul Løgstrup Anthoniussen  

Styregruppe Poul Løgstrup Anthoniussen 
Camilla Nowak Kirkedal 
Jesper Juel 
Mette Hviid Laustsen 
Morten Jessen Madsen 
Nikolaj Juul Jørgensen 
Anders Linde Seekjær (Sonja Serup Hansen) 

Styregruppens rolle 

Styregruppen udgøres af den samlede chefgruppe, som har et samlet ansvar for, 

at forvaltningen lever op til de budgetmæssigt krav i sammenhængende 

borgerforløb. 

Chefgruppen skal kvalificere drøftelser og beslutninger, der skal forelægges det 

politiske niveau samt have et særskilt fokus på at sikre, at de politiske ambitioner 

og forventninger indarbejdes i proces og projekternes indhold. Chefgruppen vil 

løbende blive involveret i forbindelse med behandling af de leverancer, som skal 

tilgå hhv. BUU og ØU ind til projektets slutning i 2020 jf. bilag 1.   

Chefgruppen vil være tæt inde i hele projektet og de løbende prioriteringer ift. den 

samlede opgave samt sikre involvering og progression. Chefgruppen vil blive 

involveret på onsdag- og fredagschefmøder, når der er leverancer, der kræver 

flere afklaringer/drøftelser. Efter sommer 2019 vil chefgruppen løbende få en 

status på projekterne i sammenhængende borgerforløb så de kan følge 

udviklingen tæt og reagerer proaktivt.  

Tre niveau-2 chefer er udpeget til at sidde i projektgruppen som projektledere og 

har et særligt ansvar på vegne af hele chefgruppen for fremdrift og gennemførelse 

af projektet.   

Projektledere Camilla Nowak 

Morten Jessen Madsen 

Sonja Serup Hansen 

Projektgruppe Anne de Place (tovholder) 

Morten Schultz Larsen (tovholder) 

En medarbejder med faglige viden indenfor sundhed og forebyggelse 

En medarbejder med faglige viden indenfor familie og velfærd 

En medarbejder fra skoleafdelingen  

En medarbejder fra dagtilbudsafdelingen  

En medarbejder fra Budget og Analyse  
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Tovholdernes rolle 

Tovholderne har det procesmæssige ansvar for projektet og står for at organisere 

og koordinere arbejdet i styregruppen og projektgruppen. De er ansvarlige for at 

producere sager til chefgruppen, BUU og ØU samt producere oplæg og talenoter 

til understøttelse af direktør.  

Projektgruppens rolle 

Projektgruppen skal være med til at designe og sikre et inddragende forløb, hvor 

de decentrale enheder inddrages ift. udviklingen af de nye projekter med fokus på 

nytænkning af den måde der leveres services til målgruppen i sammenhængende 

borgerforløb. 

Projektgruppen er ansvarlig for at trække på viden og ressourcer i egen afdeling og 

skal således fungere som bindeled til fagafdelingerne og det decentrale niveau og 

være med til at kvalificere og sikre den faglige kvalitet i projekterne. 

Projektgruppen vil det første halve år mødes ca. 2 time hver uge. Tidsmæssigt er 

det forventningen, at der skal afsættes mellem 5 og 10 arbejdstimer ugentligt til 

arbejdet med projekterne det næste halve år.  

Fra sommer 2019 og frem vil projektorganiseringen blive evalueret og set-up, 

deltagerkreds, mødefrekvensen og arbejdsmængde vil blive fastsat på baggrund af 

resultatet. 

  

Udarbejdet af Anne de Place og Morten Schultz Larsen  

Godkendelse af 

kommissorium 

 

 

 


