FRIKOMMUNE - HVAD BETYDER DET?
Allerød Kommune er sammen med 8 andre kommuner med i et Frikommunenetværk. At være Frikommune betyder, at vi får mulighed for at søge om fritagelse fra statslige krav og regler.
Formålet er at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor,
med henblik på at finde løsninger, der er både effektive, men også sikre mere
kvalitet og/eller mere tid til kernevelfærden i kommunen.
Det Frikommunenetværk Allerød er med i, arbejder under overskriften ”En
plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Det betyder,
at vi sammen og enkeltvis vil arbejde på at udvikle og afprøve bæredygtige og
tværgående løsninger. Det betyder, at de borgere, der er inden for målgruppen, vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af en målrettet og helhedsorienteret
plan.
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Sammen om en sammenhængende indsats
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En plan - i samarbejde med dig
I Allerød Kommune skal alle borgere, der har brug for hjælp fra kommunen,
opleve en sammenhængende og effektiv indsats.
Vi ved, hvor vigtigt det er, at koordinere vores tilbud godt – så du som borger slipper for at skulle fortælle din historie mange gange, eller at du bliver
bedt om de samme oplysninger af de forskellige medarbejdere, du møder.
Derfor arbejder vi målrettet med, i samarbejde med dig, at lave én samlet
helhedsorienteret indsats. Vi kalder det En borger - En plan.

EN BORGER - EN PLAN
En borger - En plan retter sig mod
borgere, som har kontakt med kommunen på flere forskellige områder,.
Med En borger - En plan får du én
samlet handleplan for et samlet
forløb i stedet for at have forskellige
handleplaner for hvert af de områder
i kommunen, du er i kontakt med.
Som borger vil du opleve bedre sammenhæng i de forløb, du indgår i
sammen med kommunen. Planen vil
tage udgangspunkt i dig og dine behov og samle de indsatser, du er en
del af til et sammenhængende forløb.
Du får samtidig tilknyttet en plankoordinator.

Det betyder, at vi i højere grad kan
samle dit forløb på tværs afdelinger,
ligesom vi bedre kan planlægge samtaler og aktiviteter og tilbud til dig,
som det passer ind i din samlede
plan.
Det er vigtigt, at de indsatser vi tilrettelægger er relevante i forhold til din
aktuelle situation, og ikke er baseret
på tidsfrister og metoder dikteret af
lovgivningen. For at gøre En borger - en
plan muligt har Allerød Kommune derfor søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive såkaldt Frikommune.
Det giver os mulighed for at bruge fritagelser fra lovgivningen. Du kan læse
mere om frikommune på bagsiden af
pjecen.

Din plankoordinator er din indgang
til kommunen. Plankoordinatoren
har ansvaret for at samle dit forløb
og at koordinere med de øvrige
medarbejdere, der behandler din
sag på tværs af kommunen.
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For at din plankoordinator kan lave
én plan sammen med dig, kan det
være nødvendigt med tværgående
koordinering med afdelinger/tilbud
på tværs af kommunale forvaltningsgrænser.
Allerød Kommune er i perioden 2016
-2020 Frikommune, hvilket bl.a. betyder, at vi kan undersøge om du er i
målgruppen for at få én samlet plan.
Hvis det vurderes at du er i målgruppen, vil du blive kontaktet af din sagsbehandler.
Hvis du ønsker, at der skal udarbejdes én samlet plan for dig vil det ofte
SAMTYKKE TIL EN PLAN
Der vil ofte være behov for at du skal
underskrive et samtykke. Et samtykke skal være: Frivilligt, informeret og
specifikt.
Frivilligt betyder, at du altid kan fravælge at give kommunen samtykke.
Kommunen kan ikke tvinge dig til at
underskrive en samtykkeerklæring.
Informeret betyder, at du skal være
informeret om, hvad samtykket bruges til og om, at du altid kan trække
dit samtykke tilbage, hvis du på et
senere tidspunkt skulle fortryde.
Specifikt betyder, at der af samtykkeerklæringen skal fremgå, hvilke
oplysninger der deles, samt hvilke
afdelinger de deles med.
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være nødvendigt at vi får dit samtykke til, at vi kan dele oplysninger om
indholdet i dine sager på tværs af
social, beskæftigelses-, sundheds- og
familieområdet.
Efter du har afgivet samtykke vil du få
tilknyttet en fast sagsbehandler fra
kommunen, der vil fungere som din
plankoordinator. Din plankoordinator
er din indgang til kommunen, og
plankoordinatoren vil i samarbejde
med dig få udarbejdet én samlet
plan, der skal arbejde mod et overordnet mål I sætter sammen.

Af et samtykke fremgår der således
altid, hvilke oplysninger der gives videre, hvilke afdelinger de deles mellem, og hvad de skal bruges til. Samtykket bruges til at hjælpe dig bedst
og hurtigst muligt.
Vi er sammen om at skabe en positiv
udvikling, og vi er her for at samarbejde med dig og hjælpe dig bedst muligt.
Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til dette, er det ikke sikkert at vi kan
tilbyde dig én plan, og dermed en
sammenhængende, effektiv og helhedsorienteret indsats. Du kan derfor
opleve at skulle forholde dig til flere
sideløbende planer, og at du bliver
bedt om de samme oplysninger flere
gange fra forskellige forvaltninger.
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