
Bilag 1: Leverance- og milepælsplan for Sammenhængende 
Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen 
 

LEVERANCEPLAN 2019 - 2020 
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  
 

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. 

Leverance 6 
 

Første statusafrapportering til BUU på de nye projekter i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder 
status på implementering og potentiale i projekterne. 

Leverance 7 
 

Midtvejsevaluering på de nye projekter i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder status på 
implementering, potentiale ift. det ønskede resultat samt afklaring af projekternes videre forløb.  
Afrapportering til BUU og ØU på baggrund af evalueringens resultater. 

Leverance 8 
 

Anden statusafrapportering til BUU på de nye projekter i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder 
status på implementering og potentiale i projekterne. 

Leverance 9 
 

Slutevaluering på projekterne i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder opnået mål ift. 
Sammenhængende Borgerforløbs formål, indfriet provenu og fremtidigt potentiale i projektet.  
Afrapportering til BUU og ØU på baggrund af evalueringens resultater. 

 

MILEPÆLSPLAN FOR 2019 – 2020 

Dato  Milepæl  

2019 
d. 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. 
 

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 
 

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 
 

26. marts  
 

Kvalificerede projekter forelægges og besluttes i Børn og Ungeudvalget 
 

3. april 2019  
 

Leverance 3: Bud på konkrete projekter med tilhørende provenu på de enkelte indsatser 
behandles på Økonomiudvalgets møde den 03/04 2019 
 

21. maj 2019  
 

Kvalificerede projekter forelægges og besluttes i Børn og Ungeudvalget 
 

29. maj 2019  
 

Leverance 4: Kvalificerede projekter skal være besluttet i Børn- og Ungeudvalget og præsenteret 
på Økonomiudvalgets møde den 29/05 2019 



 

19. juni 2019  
 

Leverance 5: En samlet plan for, hvorledes opgaven i Børn- og Ungeforvaltningen løses 
behandles på Økonomiudvalgets møde den 19/06 2019 
 

26. november 
2019   
 

Leverance 6: Første statusafrapportering behandles på Børn- og Ungeudvalgsmødet 
 

2020 
Marts 2020 
 

Leverance 7: Midtvejsevaluering på de nye projekter i Børn- og Ungeforvaltningen præsenteres 
på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 10/12 2019  
 

August 2020  
 

Leverance 8: Anden statusafrapportering behandles på Børn- og Ungeudvalgsmødet 
 

Januar/februar 
2021 

Leverance 9: Slutevaluering på projekterne i Børn- og Ungeforvaltningen præsenteres på hhv. 
Børn og Ungeudvalgsmøde og på Økonomiudvalgsmøde 
 

 


