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Vi kan allerede nu se gode erfaringer – eksempelvis:

 Borgere,  der er  t i l fredse med, at  deres sager hurt igere afs luttes /  der sker hurtigere fremdrift  i  deres 
sag.

 Borgere,  der er  glade for,  at  samtaler kan tages over telefonen, el ler at  man kan lægge det på det  
t idspunkt, som giver mening. Glade borgere giver mere motiverede borgere.

 Borgere,  der kan få psykologbehandling – og at  det  afkorter deres sygedagpengesag og giver mindre 
r is iko for  efterfølgende t i lbagefald.

 Borgere på langvarig kontanthjælp, der starter selvstændig virksomhed med hjælp fra et  mikrolån.

 Dygtige dimittender,  der starter egen virksomhed.

 Læger,  der er  mere end t i l fredse med ikke at  skulle udfylde lægeattester,  som de ved kun er  formalia 
og ikke alt id giver mening for  borgeren /  patienten. Og dette vurderes særligt  vigtigt i  en t id med 
begrænsede lægeressourcer.
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 A-kasser,  der er  t i l fredse med, at  deres medlemmer hurtigere får  deres sag afklaret,  fordi de f.eks.  
ikke skal  på rehabil iteringsmøder i fm. jobafklaring

 Medarbejdere,  der bruger deres fagl ighed i  langt højere grad end hidti l ,  fordi  de nu skal  se bort fra 
proceskrav og gøre det,  der giver mening for  borger – i  samarbejde med borger.  

 Ressourcer og penge bruges mere effekt ivt.  2.  halvår 2018 sparede vi  på ca.  2000 færre lægeattester 
ca.  2.5 mio.  kr.  samtidig med, at  vi  sparede kommunerne for  ca.  1.300  lægetimer (et  beregnet skøn).  
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 1. januar 2020 – forenklet Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 Flere forsøg påvirkes af dette – de bliver helt/delvist imødekommet 

 De to store forsøg med Samtaler og Rehabiliteringsteams forsætter

 Andre forsøg ophører helt el ler delvist – eksempelvis:  

▪ Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet – helt ophør

▪ Fleksible rammer for uddannelse – delvist ophør

▪ Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering – delvist ophør

▪ Mulighed for at fremme iværksætteri for dimittender – delvist ophør

▪ Mentorforsøg – helt ophør

REGELFORENKLINGER OG FRIKOMMUNEFORSØG



Status på interessevaretagelse – siden sidst

 Deltagelse  på  Fo lkemøde

 Pressedækning  på  forsøg  med Mikrolån (P1,  P4,  Jy l landsposten)

 Besøg f ra  STAR i  s tarten af  oktober

 Henvendelse  f ra  KKR -formandskab t i l  Beskæft igelsesminister  – møde i  H jør r ing d .  7 .  november

 Henvendelse  f ra  KKR -formandskab t i l  Fo lket ingets  Beskæft igelsesudvalg  – foretræde d .  13.  november

 Inv i tat ion f ra  KL  om at  g ive  input  f ra  f r ikommuneforsøg om Rehabi l i ter ingsteams  på  møde d .  14.  november

 Deltage i  JobCamp 2019 – forsøg  om Rehabi l i ter ingsteams,  7 .  november

 Aftale  om de l tagelse  på  JobCamp 2020 – de generel le  er far inger,  mere speci f ik  temat iser ing  under  afk lar ing  med KL

 Dia log med KL  om at  KL  mot iverer  interessevaretagelse,  når  forsøgene ska l  eva lueres  i  2020

INTERESSEVARETAGELSE



EVALUERING I 2020

Opstartsmøde med VIVE Start marts 2020

Evalueringsperiode for den organisatoriske læring Marts – maj 2020

Evalueringsperiode i de enkelte forsøg 1. maj - august 2020

Godkendelse i Jobcenterchefkredsen Midt september 2020

Godkendelse i Beskæftigelsesdirektørkredsen Start oktober 2020

Godkendelse i kommunaldirektørkredsen Slut oktober 2020

Godkendelse i KKR November 2020

Politisk godkendelse i alle kommuner November – december 2020

Fremsendelse til Social og Indenrigsministeriet Senest d. 31. december 2020


