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Beskrivelse af Digitale handlingsplaner:
Digitale handlingsplaner er et program/hjemmeside der gør det muligt at dele data mellem konsulenter
og landmænd. Programmet er opbygget, så parterne hurtigt får overblik over de enkelte handlingsplaner.
En plan er opbygget med delopgaver, og de enkelte opgaver kan følges af alle involverede parter. Det er
muligt at lægge alarmer i systemet, så man løbende varsles om deadlines og ændringer i planen. Oprettes der flere handlingsplaner med forskellige parter, vil den enkelte stadig opnå et godt overblik over systemet. Alle handlingsplaner vil vises i samme overbliksbillede, således at opfølgning er nem og overskuelig. Programmet kræver internet, men kan afvikles på alle platforme.

Baggrund for udvikling:
DLBR rådgivningen arbejder med tværfaglig rådgivning. Det stiller store krav til samarbejdet mellem de
enkelte fagkonsulenter og landmanden. Derfor har der længe været et ønske om at få et bedre værktøj
til at optimere rådgivningen. Det er vigtigt, at der i et rådgivningsforløb laves en handlingsplan, og at der
løbende følges op på planen. Digitale handlingsplaner er udviklet til at efterkomme disse krav. Det unikke uddelegeringssystem, der findes inden for DLBR (DLI) giver mulighed for, at såvel landmænd som
konsulenter kan dele data i systemet.

Forløb:
Via lokale samarbejdspartnere er Digitale handlingsplaner blevet introduceret over hele landet. 8-10
landmænd er introduceret til Digitale Handlingsplaner og samarbejdet med deres lokale rådgiver. Der er
løbende foretaget små justeringer i programmet for at indfri de krav, markedet stiller.

Tilbagemeldinger på Digitale handlingsplaner.
I introduktionsfasen har vi besøgt stort set alle DLBR rådgivningsvirksomheder i Danmark. Alle steder er
vi blevet pænt modtaget, og alle steder har der været en udtalt interesse for produktet. Alle har udtrykt et
behov for et værktøj, der kan understøtte rådgivningen samt sikre opfølgning på rådgivningsarbejdet.
Vi er løbende mødt med ønsker om nye funktioner, som vi i nogen udstrækning har forsøgt at indfri.
Et af ønskerne har været udvikling af en APP. Mange har ment at det er nødvendigt at udvikle et brugbart værktøj til telefonen, for at opnå den rigtige virkning ude på staldgangen.
I enkelte tilfælde har man ønsket at have mulighed for at benytte eget design i forbindelse med udskrifter. Det gør sig gældende i de tilfælde, hvor designet af den færdige handlingsplan har betydning for
helheden. Eksempelvis i de tilfælde hvor handlingsplanen skal bruges som dokumentation over for kreditorer eller andre beslutningstagere.
Mange har stillet spørgsmål til integrationen til andre IT-værktøjer som Outlook og kontorløsning. Forventningen har været, at integrationerne vil øge udbredelsen.
Generelt har det været meget positiv tilbagemelding på programmet. Alle er enige om at programmet
kan være med til at sikre ensartet opbygning af handlingsplaner og ikke mindst sikre opfølgning på
handlingsplanerne. Alle har i forløbet givet udtryk for, at de mangler et værktøj til at sikre opfølgning på
de nedskrevne handlingsplaner, og at Digitale handlingsplaner kan være en rigtig god løsning på det
problem. Dog har vi også mødt en erkendelse af, hvor tidskrævende det vil være at gennemføre de
mange opfølgninger.
Vi har i erkendelse af, at programmet ikke har et fagligt indhold, udelukkende arbejdet via den lokale
rådgivning for at sikre den faglige sparring. Programmet vil ikke give landmanden værdi uden den faglige
sparring er koblet på. For at sikre os opbakning fra de enkelte rådgivere har vi fundet landmandskontakterne via rådgivningsvirksomhederne. Det har givet os begrænsninger i den direkte kontakt til landmændene og dermed desværre også i tilbagemeldinger fra den enkelte landmand. Endvidere har vi fundet at
tidsfaktoren hos de pressede rådgivere, har været en begrænsende faktor i afprøvningen af systemet.

Omfang af testen:
Vi har i forløbet afholdt omkring 20-25 introduktionsmøder hos lokale rådgivningsvirksomheder. Omkring
35 landmænd og konsulenter har haft adgang til systemet i perioden.
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