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STATUS PÅ ANSØGNINGERNE TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

• Ansøgningsrunde 1 – d. 1. december 2016
• Ansøgningsrunde 2 – ansøgningsfrist d. 1. maj 2017

• Ansøgningsrunde 3 – ansøgningsfrist d. 1. november 2017
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STATUS PÅ 1. ANSØGNINGSRUNDE
De 5 forsøg er gået igang 1. juli 2017:
•

Mikrolån – Aalborg

•

Fleksible muligheder i de lovpligtige samtaler – Rebild, Thisted, Frederikshavn/Læsø, Aalborg, Hjørring,
Mariagerfjord, Brøndersl ev, Jammerbugt og Vesthimmerland

•

Fleksibilitet i forhold til forholdskravene – Jammerbugt , Vesthimmerland, Thisted og Frederi kshavn

•

Fleksible rammer for uddannelse – Frederi kshavn/Læsø og Jammerbugt

•

Iværksætteri , dimittender –Aalborg og Frederikshavn/Læsø

•

Der er udarbejdet frikommunevedtægter, der ligger på kommunernes hjemmesider
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STATUS PÅ 2. ANSØGNINGSRUNDE
•

De nordjyske ansøgninger er helt/delvist imødekommet
• Fleksible regler for brug af lægeattest i sygedagpengesager – helt imødekommet (Morsø, Jammerbugt,
Vesthimmerland og Rebild)

•

Psykologbehandling i jobcenterindsatsen – Helt imødekommet (Jammerbugt, Thisted og Rebild)

•

Undtagelse for uddannelsespålæg til visse unge – delvist imødekommet (Aalborg)

•

Fleksible Rehabiliteringsteams – delvist imødekommet (Morsø, Jammerbugt, Vesthimmerland,
Mariagerfjord, Frederikshavn/Læsø, Brønderslev, Rebild og Aalborg)

•

De kan påbegyndes 1. januar 2018

•

Lovgivningen er ved at komme på plads

•

Der arbejdes med implementering og evalueringsdesigns i de involverede kommuner
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STATUS PÅ 3. ANSØGNINGSRUNDE
• Der er udarbejdet 12 ansøgninger
• Udlændinge og Integrationsministeriet er blevet inviteret til møde, men deltog ikke. Der har
været anden dialog.
• Ansøgningerne bliver politisk behandlet i oktober i alle kommunerne
• Ansøgningerne fremsendes til Økonomi og Indenrigsministeriet d. 1. november 2017
• Forventer svar december 2017/januar 2018
• Kan begyndes 1. juli 2018
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside
Forenkling af
bevillingsgrundlaget for
revalidering

Indhold
Dette forsøg sigter mod at opnå friere rammer for indhentelse LÆ265 i alle sager forud for afgørelsen om ret
til revalidering, men også i forbindelse med en afgørelse om ændring, forlængelse, eller ophør af
revalideringsplanen.
Ansøgningen sker ud fra den forudsætning, at sagerne er tilstrækkeligt lægeligt belyst, og at LÆ265 fortsat
skal indhentes i tvivlssager, hvor egen læges aktuelle vurdering har betydning for afgørelsen.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside:
Vesthimmerland, Thisted, Jammerbugt og Aalborg

Ledighedsydelse - fritagelse
for revurdering i 12. måned
indenfor 18 måneder

Kommunerne oplever, at der i sager om ledighedsydelse er unødigt mange samtaler hjemlet i forskellige
lovgivninger. Derfor ønsker kommunerne med dette forsøg, at fritages for at lave revurdering efter 12
måneder på ledighedsydelse indenfor 18 måneder, da kommunerne vurderer, at der allerede sker en
kvalificeret revurdering i kontaktforløbet ved opfølgningssamtaler og vurdering af rådighed.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside:
Thisted, Rebild, Aalborg, Vesthimmerland og Jammerbugt
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside
Fleksible rammer for
løntilskud/jobrotation

Indhold
Med dette forsøg ønskes der mulighed for, at jobcentrene i visse tilfælde fritages for, at ledige skal
have været ledige i 26 uger førend løntilskud og jobrotation kan etableres. Særligt skal ophævelsen
af kravet om de 26 ugers ledighed gælde for:
• ledige dimittender
• ledige med forældet uddannelse, som gerne vil tilbage til sit faglige område eller afprøve et nyt
område
• ledige med skånehensyn, der bevirker, at de vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område,
de er uddannede til
• ledige dagpengemodtagere, som har en forudgående periode på sygedagpenge eller
jobafklaringsforløb
• ledige som er i risikogruppen for langtidsledig, vurderet på baggrund af svarene i
forberedelsesskemaet på jobnet
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside:
Jammerbugt og Frederikshavn
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside
Sanktionering (Forenkling af
sanktioneringsreglerne og mindre
dokumentation)

Indhold
Med dette forsøg ønsker kommunerne, et forenklet regelsæt ift. sanktioneringsområdet med
henblik på at sikre en større gennemsigtighed og bedre retssikkerhed for borgerne igennem en
forenkling af reglerne omkring sanktioner. Dvs. borgerne kender sine rettidigheder og pligter og
forstår, hvorfor en given partshøring kan føre til sanktionering. Dette giver mulighed for i højere
grad at anvende sanktion som ”pædagogisk værktøj”, da konsekvenserne for bestemte handlinger
er tydelige.

Kommunerne søger derfor meget specifikt om fritagelse for rækken af sanktioneringsregler og stiller
forslag om mere simple regler.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside:
Jammerbugt, Thisted og Frederikshavn
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside

Indhold

Lempede mentorregler (Mulighed for
at fritage aktivitetsparate kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere for ret
og pligt mentor)

Kommunerne ønsker med dette forsøg, at give mulighed for fritagelse for ret- og pligtmentor til
borgere, som er alvorligt syge evt. indlagt på sygehus eller bosat på et botilbud. Deres situation er af
en sådan karakter, at indsatsen ikke aktuelt skaber den fornødne beskæftigelsesrettede progression.
Der skal ved fritagelse for ret- og pligtmentor løbende følges op på, hvornår borgeren opnår en
tilstand, hvor der er behov for en indsats eller en ret- og pligtmentor.
Kommunerne ønsker desuden, at der gives mulighed for, at indsatsen bliver mere fleksibel og kan
tilpasses den enkelte borgers behov. Specifikt ønskes det, at der efter en konkret og individuel
vurdering bliver muligt, at:
• yde støtte fleksibelt uden krav om fast kontakt min. hver 2. uge
• mentorindsatsen kun bevilges indtil borgeren er klar til et aktivt tilbud, og ikke frem til tilbuddet
kan iværksættes, eksempelvis når der er andre professionelle på sagen.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside:
Jammerbugt og Aalborg
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside
Lempede regler for IGU (Opblødning
af muligheder ifm. IGU)

Indhold
Dette forsøg sigter mod, at udvide målgruppen for IGU til også at omfatte over 40-årige samt at give
mulighed for at kommunerne har mulighed for at tilbyde kompetenceudvikling som en del af
skoleundervisningen i IGU-forløbet, som ligger ud over de aftalte elementer i den eksisterende
skoleundervisning i nuværende IGU-ordning. Kompetenceudvikling kan være moduler af
eksisterende videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside:
Jammerbugt, Vesthimmerland og Rebild

Fleksibel kontaktforløb for
integrationsborgere

Med dette forsøg ønskes der mulighed for at tilrettelægge kontaktforløbet fleksibelt for
integrationsborgere for så vidt angår form, indhold og kadence. Dette forsøg tilsvarer det forsøg,
som kommunerne allerede har fået godkendt i 1. ansøgningsrunde vedrørende kontaktforløb for
alle målgrupper efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside:
Vesthimmerland
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside

Indhold

Forlængelse af ressourceforløbssager

Kommunerne ønsker med dette forsøg fritagelse for at forelægge sager for rehabiliteringsteamet i
de sager, hvor indsatserne i en allerede tidligere afgiven indstilling ikke er gennemførte på grund af
forskellige afbrud i sagens forløb, og hvor der ikke er grundlag i sagen til at kunne træffe indstilling
om varige forsørgelsesydelser som fleksjob eller førtidspension. Kommunerne ønsker at kunne
forlænge sagerne administrativt i op til 12 måneder. Såfremt borger ser et behov for, at sagen på ny
skal forelægges rehabiliteringsteamet, selvom indsatserne ikke er tilvejebragt, gøres dette, og
målgruppen er således alene borgere, som selv ser et potentiale i at arbejde videre med de allerede
indstillede indsatser.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside:
Frederikshavn og Jammerbugt
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside

Indhold

Fritagelse fra krav til opdatering af
indsatsplanens tilbud hver 6. måned i
forbindelse med ressourceforløb

Kommunen ønsker med dette forsøg at kunne følge mere fleksibelt op på indsatsplanen, således der
ikke bruges unødige ressourcer på opfølgning i de sager, hvor der eksempelvis afventes status på
nuværende tilbud. Herved undgår både rådgiver og borger unødig opfølgning blot for opfølgningens
skyld.
Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside:
Vesthimmerland

Færre opfølgninger i relation til
førtidspensionister i job med
løntilskud

Med dette forsøg ønsker kommunen, at opfølgningskadencen ved løntilskud for førtidspensionister
sidestilles med opfølgningskadencen for borgere visiteret til fleksjob – nemlig opfølgning hvert 2½
år.
Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside:
Vesthimmerland
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside

Lempelse af forholdstalskrav ift.
praktikker for
ledighedsydelsesmodtagere

Indhold

Forsøget lægger op til, at der kan ses bort fra forholdstalskravet for
ledighedsydelsesmodtagere i sager, hvor der forud for en ansættelse i fleksjob kan være
behov for en kortvarig praktik på 2-4 uger. Herved forventes det, at der kan skabes det
rette match mellem borger og virksomhed.
Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside:
Vesthimmerland.
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DE UDARBEJDEDE ANSØGNINGER TIL 3. ANSØGNINGSRUNDE
Forsøgside

Rehabiliteringsteams, teamets
sammensætning og afholdelse af
møder

Indhold

Med dette forsøg genfremsendes en ansøgning fra 2. ansøgningsrunde, som blev afvist.
Det drejer sig om at kunne opnå mulighed for større grad af fleksibilitet omkring
afholdelse af rehabiliteringsteams, med det formål at opnå en mindre
ressourcekrævende sagsbehandling – til gavn for borgeren. Ansøgningen er justeret
således, at det er præciseret, at sundhedskoordinator fra Region Nordjylland deltager i
alle Rehabiliteringsmøder.
Konkret ønskes det muligt i særlige situationer at afholde rehabiliteringsmøder – selv om
rehabiliteringsteamets kommunale medlemmer ikke er fuldtallige. Til gengæld vurderes
det fortsat relevant, at sundhedskoordinator fra Regionen deltager i alle
Rehabiliteringsmøder.
Herved bliver det muligt at gennemføre møderne til gavn for borgerne, der får behandlet
sin sag, og ikke unødigt skal vente.
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Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside:
Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Jammerbugt, Morsø og Aalborg.

GENEREL STATUS
IT giver udfordringer.
• Selvom vi får lovmæssige fritagelser, så er IT ’en ikke indrettet til undtagelserne.
• KL er rejst sagen overfor ledelsen i STAR
Samarbejde
• Kommunerne samarbejde r om frikommune, MEN samarbejdet rækker længere end det og er blevet styrket
pga frikommune!
Kommunikati on om frikommune
• Tovholderko mmunerne er indgangen til de konkrete forsøg, men kan ikke udtale sig på alle kommuners
vegne
• Hjemmeside på vej
Positive tilbagemeldinger
• KL, STAR og VIVE roser det nordjyske frikommunenet værk for proces, organisering og velbegrunde og
relevante ansøgninger
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GENERELT OM EVALUERING
Evalueringerne er ambitiøse, men der er også begrænsninger
•

Afvejning mellem ressourcer og forventet effekt

•

Og igen begrænset af it

•

Eksempel samtaleforsøg
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