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Hvordan får vi erfaringer 
i spil og påvirker 
lovgivningen?  

Status v/ Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Jannie 
Knudsen og Frikommunekoordinator Netta Ben -
Yedidia, KKR Nordjylland d. 26. april
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 Alle 11 nordjyske kommuner er med i  
Frikommuneforsøg II

 KKR Nordjylland satte processen i  gang

 Baggrund for at deltage:

 Vi ønsker at skabe mere mening for borgerne

 Vi ønsker færre bureaukratiske regler i 
beskæftigelsesindsatsen

 Vi har en holdning til, at fælles udfordringer kræver 
fælles løsninger 

 Vi har stor tradition i Nordjylland med at finde 
fælles løsninger



Hvor er vi nu?
 19 forsøg er i  gang

 Forsøgene har kørt i  knap 1 -2 år 

 Vi begynder at have erfaringer og viden

 Vi oplever ikke statsl ig interesse i  forsøgene

 Vi er nødt t i l  selv at komme ud med erfaringerne

Hvis vi ønsker at ændre og 
påvirke
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Hvad er udfordringen?

 Vi oplever ikke interesse fra Christiansborg til at  
bruge de nordjyske erfaringer og viden fra 
forsøgene i arbejdet med eksempelvis LAB-
forenklinger, sundhedsreform, drøftelser om 
FØP/Fleksreformen, forholdstal, mv.

 Faktisk er det oplevelsen, at der er larmende 
tavst. Ansvaret for frikommuneforsøgene ligger i 
ØIM og Beskæftigelsesministeriet viser ikke 
interesse. 
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Hvad har kommunerne derfor gjort:
 Nedsat en tværkommunal kommunikationsgruppe med fokus på interessevaretagelse

 Fået produceret en f i lm om et af  forsøgene – ønsker at producere f lere

 Lavet oplæg ti l  deltagelse på KL Beskæftigelsestræf 2019 – gennemført i  februar 2019

 Udarbejdet oplæg ti l  pressedækning på forsøg med lægeattester – TV2 f i lmede i  Hjørring d.  25.  
apri l ,  forventes vist i  19 -nyhederne d.  27.  apri l  på TV2.

 FU for beskæftigelse opfordrer t i l  at fr ikommune og interessevaretagelse sættes på dagsordenen i  
kommunernes fagudvalg – igangværende

 Invitation ti l  at deltage på Folkemødet d.  14.  juni – med to Aalborg forsøg

 Henvendelse fra Center for offentl ig Innovation der ønsker at uddele priser for innovative ideer –
vi kan indsti l le forsøg herti l
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Eksempler:
 Forsøg med lægeattester. 

 De første beregninger viser, at de deltagende kommuner forventes 
at have sparet ca. 5 mio. kr. et år efter forsøgene er gået i gang. 

 De praktiserende lægerne vurderes i tid at have sparet , hvad der 
svarer til lidt mere end 1 stilling

 Det svarer til at ca. 2000 flere borgere kunne få afgang til en 
praktiserende læge.

 Forsøg med samtale
 Borgerne er mere tilfredse – indsatsen er mere meningsgivende

 Medarbejderne er mere tilfredse – sammensætter mere 
meningsfulde forløb og motiverer herigennem borgerne

 Medarbejderne kan i højere grad sætte deres egen faglighed i spil
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Samtaler er fleksible efter borgernes behov

Ved ikke Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj grad/meget høj grad

Nulpunktsmåling august 2017 

Måling februar 2018

Samtale – hvad siger medarbejderne?
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Fokus på relevant uddannelse og job for borgeren
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Hvad skal vi gøre mere? 

Hvad kan KKR gøre?
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