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Side 3

1 (Åben) Dagsorden til 4. møde i Opgaveudvalg En værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen den 28. juni 2021   
  
Sags ID: EMN-2021-02682 
 
Resumé 
Opgaveudvalget afholder sit 4. og sidste møde. På mødet skal udvalget godkende slutproduktet, 
orienteres om den politiske fremlæggelse, den videre implementering samt evaluere forløbet. 
 
Baggrund 
På møde tre drøftede og arbejdede opgaveudvalget med fire bud på principper. Drøftelserne 
mundede ud i bud på formulering af tre principper for en værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen.  
 
På 4. og sidste møde skal udvalget godkende slutproduktet, orienteres om den politiske 
fremlæggelse samt orienteres om den videre implementering. Udvalget skal også evaluere og 
afrunde forløbet i opgaveudvalget. 
 
Programmet for 4. møde er: 
 

 Velkomst og program for mødet 
 Godkende slutprodukt 
 Orientering om den politiske fremlæggelse og den videre implementering 
 Evaluere og afrunde opgaveudvalgets forløb 
 Fejring og tak for denne gang. 

 
Vedlagt er udkast til forslag til principper for en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.  
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller: 
 
Til opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen: 
 
1. At udvalget godkender slutproduktet og dermed opgaveudvalgets forslag til principper for en 
værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.  
2. At udvalget evaluerer forløbet i opgaveudvalget.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Bilag, forslag til principper for en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen 
(4015247 - EMN-2021-02682) 
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Principper

i beskæftigelsesindsatsen

En værdig  
sagsbehandling

Er at blive mødt som det menneske, du er 
Du bliver mødt individuelt og personligt i både skrift og tale. Du bliver set 
i forhold til dine egne ressourcer og situation. Medarbejderen lytter, er 
nysgerrig og møder dig fordomsfrit.

Forudsætter at være forberedt
Som borger kender du rammerne for hvert møde og møder forberedt. 
Medarbejderen har sat sig ind i dit forløb og ved, hvem du er, og hvad du 
kan og vil. Du oplever ikke unødigt at skulle gentage dig. Du får relevant 
rådgivning og har indsigt i egen sag. Medarbejderen sikrer sig, at det kom-
munikerede er blevet forstået.

Giver fremdrift
Du er aktiv i at planlægge dit eget forløb og de indsatser, der sættes i 
gang. Medarbejderen sørger for, at der er tydelige aftaler for, hvad næste 
skridt er. Medarbejderen viser de konkrete muligheder, som du kan gøre 
brug af, udfordrer dig og sætter dit fulde potentiale i spil.
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