
 
 

INVITATION TIL 82 NETVÆRK 
– EN MERE FOREBYGGENDE OG ÅBEN KOMMUNE 
 

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for nye praksisformer i 
det sociale arbejde. Har du ambitionen eller designet til nye praksisformer, der kan tilbyde mennesker 
en ny indgang til hjælp og være en kilde til bedring? Så er dette en invitation til dig om deltagelse i et 
fagligt netværk for ledere, medarbejdere eller personer med udviklingsansvar. 

Bliv inspireret af kollegaer fra forskellige kommuner. Bidrag med dine praksiserfaringer og søg 
sammen med os svar på hvordan vi: 

• Former en indgang til hjælp i kommunen, der sætter borgerens stemme først og tager afsæt i 
drømme og håb? 

• Styrker og træner handlekraft og livsmestring? 

• Bliver en indgang til fællesskaber i civilsamfundet, i idrætslivet, frivillighedssamfundet og 
erhvervslivet? 

• Med tilgængelighed og agilitet kan mindske behov for akut hjælp?  

• Knytter an til behandling af sygdom? 

• Kombinerer åbne tilbud med behov for hånd om særlige udfordringer og personlige behov? 

På netværksmøderne deler vi erfaringer med nye praksisformer. Du bliver aktivt deltagende i drøftelser 
og samskabelse med kollegaer. 

Visionen med netværket er at borgernes evne til selvstændig livsudfoldelse styrkes i mødet med 
kompetente kommunale organisationer og medarbejdere. Netværkets bidrag er at forme et 
udviklingsfællesskab for ledere og konsulenter der skaber fælles sprog omkring de modeller for 82 
indsatser, der vokser frem i kommuner og fælles sprog for de virkende mekanismer i disse modeller. 
Derigennem ønsker vi at inspirere hinanden til nytænkning og vi ønsker at udfordre hinanden til at 
konkretisere den faglighed der virker. Første netværksmøde blev afholdt i Roskilde den 31 oktober 
hvor vi var samlet 19 kommuner og 70 deltagere i Byens Hus. 

Hvem kan deltage: Ledere, medarbejdere og personer med udviklingsansvar for indsatser under 
paragraf 82-viften – max. 5 deltagere pr. kommune. 

Deltagerpris: Programmet for kommende møder er under udvikling idet deltagerne på første møde 
giver input til videre udvikling. Pris for deltagelse afventer derfor den efterspørgsel der er på indhold og 
omfanget af kommende netværksmøder. 

Hvem står bag: Johannes Patursson har været med til at udvikle FOKUS, en 82-enhed i Slagelse 
Kommune. Christian Buskjær er hos Substans Konsulenthus involveret i kommunernes udvikling af 
sammenhængende borgerforløb på tværs af social, sundhed og beskæftigelse.  

Tilmelding: Ønsker du at deltage, skriv eller ring til chefkonsulent, Christian Buskjær Christensen på 
christian@substans-konsulenthus.dk eller på telefon +45 40 41 03 35.  

 


