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NORDJYSKE FRIKOMMUNEFORSØG II

 Frikommuneforsøg siden 2016 

 Oprindeligt udløber frikommuneforsøgene ved udgangen af 2021

 Med Regeringsudspil i august 2021 er visse forsøg dog blevet forlænget – i alt 8

 Det bliver de fordi regeringen ønsker at holde muligheden åben for forsøgene, mens 
det i andre regi, undersøges om elementer fra forsøgende helt eller delvist kan 
permanentgøres

 Udspillet fra regeringen betyder omvendt også at en række forsøg ophører ved 
udgangen af 2021 – uden at være blevet implementeret i lovgivningen



FORSØG DER FORLÆNGES TIL UDGANGEN AF 2022

Forsøg Bemærkninger fra regeringen

Formkrav ved 
lovpligtige 
samtaler

Resultaterne af evalueringen vurderes ikke at påvise positiv effekt af forsøget. Dog er der blandt medarbejdere 
øget tilfredshed

Forsøget vurderes delvist imødekommet 1. januar 2020 hvor kontaktforløbet vedr. samtaleindhold og 
samtalekadence blev forenklet 

Derudover får ledige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter eller a-
kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk (Første delaftale om nytænkning af 
beskæftigelsesindsatsen fra juni 2021) 

Der er et solidt evidensgrundlag for fysiske samtaler. Evidensgrundlaget viser, at individuelle fysiske samtaler de 
første seks måneder af ledighedsforløb er et effektivt værktøj til at få ledige i job. 

Det er vigtigt at være sikre på, at digitale samtaler har lige så gode effekter som de fysiske samtaler. Derfor 
arbejder beskæftigelsesministeriet på at analysere og dokumentere effekterne af digitale samtaler. 

Forsøget forlænges et år mens effekterne af digitale samtaler undersøges nærmere. 



FORSØG DER FORLÆNGES TIL UDGANGEN AF 2022

Forsøg Bemærkninger fra regeringen

Rehabiliteringste
ams – JAF-sager 
og LÆ265

Evalueringen konkluderer, at der er positive erfaringer med forsøget, herunder procesmæssige forenklinger og 
evt. besparelser. 

Mulighed for fuld fleksibel indhentelse af LÆ 265 i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet vurderes ikke 
hensigtsmæssig, da den praktiserende læge er en central fagperson i forhold til borgeren. Inddragelse af 
borgerens praktiserende læge er derfor et vigtigt element i oplysningen af sager, der behandles i teamet.

Regeringen har iværksat en kritisk gennemgang af reform af førtidspension og fleksjob, hvor erfaringerne 
kan indgå i vidensgrundlaget. Dertil vil den fleksible mulighed for JAF vedr. sager til rehabiliteringsteamet 
være en del af grundlaget for den kritiske gennemgang af sygedagpengereformen.

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

Evalueringen viser, at fritagelsen for revurderingen efter 12 måneder i nogen grad eller i høj grad har forenklet 
sagsbehandlingen på området. 

Erfaringerne vil kunne indgå i vidensgrundlaget for den kritiske gennemgang af reformen af førtidspension og 
fleksjob.



FORSØG DER FORLÆNGES TIL UDGANGEN AF 2022

Forsøg Bemærkninger fra regeringen

Fleksible rammer 
for løntilskud/ 
jobrotation

Evalueringen viser god erfaring med beskæftigelseseffekten for den del af forsøget, som angår jobrotation. 

Der kører allerede et andet forsøg med en udvidelse af jobrotationsordningen i regi af Aftale om stimuli og grøn 
genopretning, som udløber ved udgangen af 2021. Resultaterne heraf afventes sammen med en generel evaluering 
af ordningen. 

Idet forsøget vedrørende fleksible rammer for løntilskud kun har været anvendt i forsøgsperioden i begrænset 
omfang, er det vurderingen, at gældende lovgivning indeholder tilstrækkelige muligheder for bevilling af 
offentlige job med løntilskud. Der er derfor ikke behov for ændringer af nuværende lovgivning

Forlængelse af 
ressourceforløbs-
sager

Det fremgår af evalueringen, at kommunen mener, at der er et potentiale i at fjerne proceskravet, og at de 15 
borgere, der har været administrativt forlænget har oplevet fritagelsen ”positivt” eller ”meget positivt”. 

Evalueringen konkluderer dog, at det er vanskeligt, grundet det relative lille antal borgere, som har været omfattet 
af forsøget, at lave meget solide målinger af borgerens oplevelse af forløbet, eller hvorvidt der er opnået 
administrative lettelser. 

Erfaringerne vil dog kunne indgå i de videre overvejelser på området, herunder i forbindelse med den kritiske 
gennemgang af reformen af førtidspension og fleksjob



FORSØG DER FORLÆNGES TIL UDGANGEN AF 2022

Forsøg Bemærkninger fra regeringen

Færre opfølgninger 
i relation til 
førtidspensionister 
i job med 
løntilskud

Evalueringen viser lovende resultater, idet der ikke har været behov for hyppigere opfølgninger. Forsøget har 
ikke medført, hverken flere eller færre afbrudte ansættelser, og virksomhedskonsulenterne har kunnet anvende 
de sparede ressourcer i den virksomhedsrettede indsats for andre målgrupper. 

Derfor vil erfaringerne være en del af grundlaget i de videre overvejelser på området

Mikrolån Det fremgår af evalueringen, at forsøget med mikrolån vurderes at være et rentabelt tilbud over for målgruppen. 

Ifølge evalueringen er der blandt borgerne positive oplevelser forbundet med mikrolånene, men også en del 
administrative udfordringer for både borgere og medarbejdere. Derudover var der et lavt antal deltagere. 

Forsøget forlænges et år med henblik på at afklare, om forsøget eventuelt skal permanentgøres



FORSØG DER FORLÆNGES TIL UDGANGEN AF 2022

Forsøg Bemærkninger fra regeringen

Psykologbehandling 
i jobcenteret

Borgere og sagsbehandlere har udvist tilfredshed med forsøget. 

Det er dog uvist, i hvilket omfang borgeres sygemelding forkortes som direkte følge af tilbuddet om 
psykologbehandling. 

Psykologbehandling er ikke omfattet af beskæftigelseslovgivningen og gives dermed ikke som et 
beskæftigelsesrettet tilbud. 

Der er ikke noget i beskæftigelseslovgivningen, der er til hinder for, at kommunerne kan tilbyde borgere 
psykologhjælp, det kan bare ikke indgå som et beskæftigelsestilbud. 

Forsøget forlænges et år med henblik på at afklare en eventuel forankring af ordningen



FORSØG DER IKKE UDBREDES (STOPPER 31/12-21)

Forsøg

Fremme af iværksætteri for dimittender

Fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene

Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering 

Lempelse af forholdstalskrav ift. praktikker for ledighedsydelsesmodtagere



FORSØG, DER ALLEREDE ER HELT ELLER DELVIST 
UDBREDT

Forsøg

Fleksible rammer for uddannelse

Fritagelse fra krav om opdatering af indsatsplanens tilbud hver 6. måned ifm. ressourceforløb

Lempede mentorregler 

Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet

Fleksible rammer for uddannelse

Fritagelse fra krav om opdatering af indsatsplanens tilbud hver 6. måned ifm. ressourceforløb

Lempede mentorregler 

Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet



I  forhold til  digitale samtaler og samtaler generelt .

▪ Finansministeriet holder fast i at der er evidens for fysiske samtaler de første 6 måneder – det nordjyske forsøg 
og perioden med coronanedlukning af jobcentrene (digitale samtaler) er ikke nok. Derfor: 
Beskæftigelsesministeriet er i gang med egen undersøgelse

▪ Regeringens ”Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” (og finansiering af Arne -pensionen). 
Heri lægges der op til, at jobcentrene fra 1/1 -22 kan afholde digitale/telefoniske samtaler for alle målgrupper 
efter de første 6 måneder (er dog forligsbelagt, og derfor ikke vedtaget endnu)

▪ FH har foreslået, at samtaler for forsikrede ledige flyttes til a -kasserne. Kommunerne afventer udmelding om 
dette.

▪ Pt. kører der a-kasseforsøg, hvor udvalgte a-kasser i udvalgte kommuner har overtaget kontaktforløbet de 
første 3 måneder – minister siger han afventer evalueringen herfra. Men gør han det? 

▪ Er forlængelsen et udtryk for at man ikke har fået forholdt sig ordentligt til forsøget?

▪ Eller er forlængelsen et udtryk for at man afventer, at andre forhold omkring a -kasserne falder på plads, og at 
de skal kunne afholde digitale samtaler?
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DEN POLITISKE SCENE 



Ift .  forsøg med Rehabil iteringsteams

▪ Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet , Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Retfærdig retning for Danmark 
(2019): Heri fremgår at:
▪ Regeringen vil tage initiativ til  en kritisk gennemgang af udvalgte reformer. Det vil omfatte de store reformer, som de senes te år er 

gennemført på beskæftigelsesområdet,  herunder førtidspensionsreformen og sygedagpengereformen.

▪ I slut 2020: Kritisk gennemgang af reform af førtidspension og fleksjob: Forligskredsen bag reformen af førtidspension 
og fleksjob har indgået en aftale, der bl.a. afskaffer ressourceforløb for seniorer og indfører en ret til indsats, der skal 
styrke indholdet i forløbene. 

▪ Arbejdet med den kritiske gennemgang af reformen af hele reformområdet er ikke afsluttet. I foråret 2022 tager 
forligskredsen fat i reglerne om fleksjob og førtidspension.

▪ Desuden forventes en kritisk gennemgang af sygedagpengeområdet igangsat i 2022.

▪ Problematisk at man ikke gennemfører parallelle gennemgange? Hvorfor ikke samtænke?
▪ Første del: Kommunernes vurdering er ikke, at der er taget regler fra, men derimod at der er tillagt endnu flere 

proceskrav.
▪ Frikommune understøtter færre møder i rehabiliteringsteamet – første del medfører flere.
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DEN POLITISKE SCENE 



Psykologforsøget

 Giver mulighed for at tilbyde decideret behandling til sygemeldte med stress, angst 
og depression

 Det var svært at få forsøget igennem da tværministerielt forsøg

 Derfor meget – positiv – overrasket over, at det forlænges og undersøges nærmere

18-10-2021 12

EN OVERRASKELSE FOR NETVÆRKET



 Fortsat behov for interessevaretagelse?

 Vurderes ikke længere at være mange administrative greb tilbage

 Så gerne en drøftelse af strategien for 2022

 Hertil et behov for en generel ”talen jobcentrene op” – retorikken er pt . hård, og 
Christiansborg dementerer ikke de kritiske røster 
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DET VIDERE ARBEJDE I 2022


