Bilag 1 – Oversigt over Frikommuneforsøg II med snitflade til
LAB
Regeringen har i august 2018 indgået aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats,
herunder forenkling og gennemskrivning af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Aftalen relaterer sig til 13 frikommuneforsøg under Frikommuneforsøg II på
Beskæftigelsesministeriets område.
På Beskæftigelsesministeriets område har 3 frikommunenetværk fået tilladelse til
at gennemføre frikommuneforsøg under Frikommuneforsøg II, som har snitflade
til Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats. Der vedrører frikommunenetværkene:
1. En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats: Aalborg, Brønderslev,
Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild,
Thisted og Vesthimmerland Kommune.
2. En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren: Allerød, Ballerup,
Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og
Hillerød Kommue.
3. Børn som vores vigtigste ressource: Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande
Kommune
Nedenfor opgøres, hvilke af frikommuneforsøgene på Beskæftigelsesministeriets
område der har snitflader til LAB-aftalen. Opsummeringen viser, at:
 2 af forsøgene imødekommes fuldt ud med LAB-aftalen.
 11 af forsøgene imødekommes delvist med LAB-aftalen.
Hvis I ønsker at deltage i a-kasseforsøget fra Aftalen om en forenklet
beskæftigelsesindsats forudsætter det, at I indstiller forsøgene i nr. 3, 4 og 8 for så
vidt angår målgruppen dagpengemodtagere.
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Tabel 1
Forsøg under Frikommuneforsøg II som imødekommes fuldt ud med LAB-aftalen.
Forsøg

Netværk

Snitflade til LAB-aftalen

1. Integrering af mentoraftale i en handleplan.
Forsøget indebærer, at frikommunerne er fritaget for at indgå en
skriftlig aftale om mentorstøtte for personer, der deltager i
ressourceforløb og for aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere, og som er forældre. Forsøget
indebærer, at frikommunerne samler oplysningerne om tilbuddet om
mentorstøtte i familiens plan.

Én plan for en
sammenhængend
e indsats sammen
med borgeren

Det fremgår af aftalen, at de oplysninger, der
fremgår af mentorkontrakten, skal også
fremgå af borgerens Min Plan. Der er dermed
dobbeltregistrering, som er administrativ tung,
og som derfor afskaffes.

Hjemmel: Bek. § 34
2. Fleksibel samtalefrekvens for uddannelseshjælpsmodtagere
Frikommunerene fastlægger selv tilrettelæggelsen og afholdelsen af
de individuelle jobsamtaler for uddannelsesparate og
aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Det er en
forudsætning, at der afholdes 4 samtaler inden for de første 6
måneder.

Børn som vores
vigtigste ressource

Med LAB-aftalen ensrettes kontaktforløbet på
tværs af målgrupper. Der stilles krav om fire
samtaler i jobcentret de første 6 måneder.

Hjemmel: Bek. § 36

Tabel 2
Forsøg under Frikommuneforsøg II som imødekommes delvist med LAB-aftalen.
Forsøg
3. Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen
Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne
for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af
kontakten.
Frikommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgningsforløbet,
herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for
sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 2.
Det er en forudsætning for hele forsøget, at opfølgning og indsats
både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af målgrupperne i
forsøget.
Hjemmel: Bek §§ 29 og 30

4. Formkrav ved lovpligtige samtaler
3.
Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne
for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af
kontakten. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og
indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af målgrupperne i
forsøget.
Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af
sygedagpengeopfølgningen.
Hjemmel: Bek §§ 4-6

Netværk

Snitflade til LAB-aftalen

Én plan for en
sammenhængend
e indsats sammen
med borgeren

LAB-aftalen giver ikke ligeså store
frihedsgrader som i frikommuneforsøget, hvor
fri-kommunerne har fuld frihed.
Med LAB-aftalen ensrettes kontaktforløbet på
tværs af målgrupper. Der stilles krav om fire
samtaler i jobcentret de første 6 måneder. For
sygedagpengemodtagere skal første samtale
dog holdes inden udgangen af 8. fraværsuge.
De særlige regler om indhold i de individuelle
samtaler forenkles. Forsøg med placeringen
af kontaktforløb i udvalgte a-kasser.
Frikommuner, der gennemfø-rer forsøg med
kontaktforlø-bet, kan ikke indgå i a-kasseforsøget, da forsøget forudsætter at
kommunerne efterlever samme regler som de
øvrige kommuner (LAB).

LAB-aftalen giver ikke ligeså store
En mere fleksibel og
frihedsgrader som i frikommuneforsøget, hvor
effektiv
beskæftigelsesindsats, frikommunerne har fuld frihed.
herunder også
Med LAB-aftalen ensrettes kontaktforløbet på
nytænkning af
integrationsområdet tværs af målgrupper. Der stilles krav om fire
samtaler i jobcentret de første 6 måneder. For
sygedagpengemodtagere skal første samtale
dog holdes inden udgangen af 8. fraværsuge.
De særlige regler om indhold i de individuelle
samtaler forenkles. Forsøg med placeringen
af kontaktforløb i udvalgte a-kasser.
Frikommuner, der gennemfører forsøg med
kontaktforløbet, kan ikke indgå i a-kasseforsøget, da forsøget forudsætter at
kommunerne efterlever samme regler som de
øvrige kommuner (LAB).

5. Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler
4.
Mulighed for en fleksibel opfølgningskadence, så der ikke er krav
om opfølgning ved individuel samtale mindst hver fjerde uge, som
det ellers følger af sygedagpengeloven.
Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både
kvalitet- og antalsmæssigt omtrent svarer til det hidtidige niveau for
målgruppen eller mere.
Hjemmel: Bek § 31.

Én plan for en
sammenhængende
LAB-aftalen giver ikke ligeså store
indsats sammen med frihedsgrader som i frikommuneforsøget, hvor
borgeren
frikommunerne har fuld frihed.
Med LAB-aftalen ensrettes kontaktforløbet på
tværs af målgrupper. Der stilles krav om fire
samtaler i jobcentret de første 6 måneder. For
sygedagpengemodtagere skal første samtale
dog holdes inden udgangen af 8. fraværsuge.
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6.
5. Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatsen (samtaler og
tilbud)
Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne
for indholdet af kontaktforløbet og frekvens samt hyppighed af
kontakten for personer omfattet af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Det er en forudsætning for forsøget, at
frikommunen i perioden i stedet giver indsats efter anden lovgivning,
og at frikommunen ikke undlader helt at afholde samtaler med
borgeren.
Frikommunerne er endvidere fritaget fra reglerne om ret og pligt til
tilbud, når der i stedet giver indsats efter anden lovgivning.
Hjemmel: Bek § 32 og § 33

7.
Lempede mentorregler
6.
Forsøget
indebærer, at frikommunerne fritages for at give tilbud om
mentor til aktivitetsparate kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere, hvis borgeren er alvorligt syg i
hjemmet, er indlagt på sygehus/psykiatrisk afdeling, er bosat på et
botilbud eller i meget ringe omfang kan arbejde med et jobrettet
sigte aktuelt og får massiv og relevant støtte, fx bostøtte. Det er en
forudsætning, at der gives indsats efter anden lovgivning.
Frikommunerne er endvidere fritaget fra den lovpligtige kontakt
mellem mentor og borgeren, hvis personens problemstillinger gør, at
mentorstøtten bør gives med en anden kadence end en gang hver
anden uge. Mentorstøtten kan afsluttes, når personen er klar til at
starte i tilbud. Det er en forudsætning for forsøget, at timetallet for
mentorstøtten omtrent svarer til det niveau, som personen ville have
fået, hvis personen ikke var omfattet af forsøget.

Én plan for en
sammenhængende
LAB-aftalen giver ikke ligeså store
indsats sammen med frihedsgrader som i frikommuneforsøget, hvor
borgeren
fri-kommunerne har fuld frihed.
Med LAB-aftalen ensrettes kontaktforløbet på
tværs af målgrupper. Der stilles krav om fire
samtaler i jobcentret de første 6 måneder. De
sær-lige regler om indhold i de individuelle
samtaler for-enkles.
I aftalen indgår endvidere, at for borgere, som
ikke er i stand til at deltage i tilbud, vil
jobcentret i særlige tilfælde få en mulighed for
at udskyde tidspunktet for afgivelse af ret og
pligt-tilbuddet. I så fald skal kommunen
overveje, hvilke tiltag der skal til for at få
borgeren i gang med en indsats, herunder
mentorstøtte.

Det indgår i aftalen, at mentorstøtte bortfalder
En mere fleksibel og
både som ret og pligt-tilbud og som tilbud.
effektiv
Mentorstøtte kan fortsat bruges til at
beskæftigelsesindsats,
understøtte indsatsen eller som en
herunder også
selvstændig indsats til, at borgeren bliver klar
nytænkning af
integrationsområdet til en anden type indsats. Derudover afskaffes
mentorkontrakten.
Det indgår ikke i aftalen, at der skal gives
indsats efter anden lovgivning, hvis der gives
fritagelse for mentorstøtte.

Hjemmel: Bek. § 19 og § 20

8.
7.

Fremme af iværksætteri for dagpengemodtagere, der
modtager dagpenge på dimittendvilkår
Mulighed for at tilbyde ledige dimittender et iværksætterforløb. Der
gives mulighed for længerevarende tilbud om vejledning og
opkvalificering i form af iværksætterforløb tidligt i ledighedsperioden.
Under deltagelse i et iværksætterforløb afholdes jobsamtaler med
fokus på progression i arbejdet med personens forretningsplan, og
der udarbejdes en »Min Iværksætterplan« i stedet for en »Min
Plan«.
Hjemmel: Bek. § 7
9.
Fleksible rammer for uddannelse
8.
Fritagelse
for regler om maksimalt 6 ugers vejledning og
opkvalificering inden for de første 26 ugers ledighed for
dagpengemodtagere under 30 år med en kompetencegivende
uddannelse og dagpengemodtagere over 30 år.
Frikommunerne kan i særlige tilfælde give tilbud om studie- og
erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere,
som er under 30 år.
Hjemmel: Bek §§ 9 og 10
10. Fleksibilitet i forhold til rimelighedskravet
9.
Fritagelse
fra forholdstalskravene ved virksomhedspraktik i perioder,
hvor en ledig udgør en begrænset arbejdskraft for virksomheden.
Hjemmel: Bek. § 8

Lempelse af forholdskravene for
ledighedsydelsesmodtagere
10.
Frikommunerne kan til personer, der modtager ledighedsydelse og
som har en ledighedsperiode på under 18 måneder, give tilbud om
virksomhedspraktik, uanset forholdet mellem antallet af ansatte
uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i
virksomhedspraktik.

Med LAB-aftalen gives der ikke mulighed for,
En mere fleksibel og
at samtalerne alene skal vedrøre iværksætteri
effektiv
beskæftigelsesindsats, og at der skal udarbejdes en iværksætterplan i
stedet for Min Plan eller Min Plan med
herunder også
uddannelsespålæg.
nytænkning af
integrationsområdet
Med LAB-aftalen fjernes den eksisterende
varighedsbe-grænsning på 6 uger for vejledning og opkvalificering for
dagpengemodtagere og ledige
selvforsørgende.
Med LAB-aftalen gives der ikke på samme
En mere fleksibel og
måde som i frikommuneforsøget mulighed for
effektiv
beskæftigelsesindsats, at give studie- og
erhvervskompetencegivende uddannelse til
herunder også
dagpengemodtagere under 30 år.
nytænkning af
integrationsområdet
Med LAB-aftalen fjernes den eksisterende
varighedsbe-grænsning på 6 uger for vejledning og opkvalificering for
dagpengemodtagere.
Det indgår ikke i aftalen, at visse
En mere fleksibel og
persongrupper skal fritages fra
effektiv
beskæftigelsesindsats, rimelighedskravet.
herunder også
Det indgår i aftalen, at den konkrete
nytænkning af
integrationsområdet udmøntning af rimelighedskravet drøftes med
DA, LO og KL, der skal bidrage med at finde
en løsning, så rimelighedskravet fortsat
afspejler et rimeligt forhold mellem ordinært
ansatte og personer i støttet beskæftigelse.

11.

Det er en betingelse for forsøget, at der er tale om
virksomhedspraktik i 2 til 4 uger. Det er endvidere en betingelse, at
praktikken sker med henblik på efterfølgende ansættelse i et konkret
fleksjob og med det formål at kunne vurdere arbejdsevnen i
fleksjobbet, samt om personens konkrete skånebehov kan
tilgodeses.
Hjemmel: Bek. § 24

Det indgår ikke i aftalen, at visse
En mere fleksibel og persongrupper skal fritages fra
rimelighedskravet.
effektiv
beskæftigelsesindsats,
Det indgår i aftalen, at den konkrete
herunder også
udmøntning af rimelighedskravet drøftes med
nytænkning af
integrationsområdet DA, LO og KL, der skal bidrage med at finde
en løsning, så rimelighedskravet fortsat
afspejler et rimeligt forhold mellem ordinært
ansatte og personer i støttet beskæftigelse.
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12. Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation
11.
Forsøget
indebærer fravigelse af kravet om forudgående ledighed
ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af en
række målgrupper.
Endvidere medfører forsøget fravigelse af kravet om forudgående
ledighed for dagpengemodtagere og jobparate
kontanthjælpsmodtagere, der ansættes som jobrotationsvikarer i
både offentlige og private virksomheder. Det gælder både for den
lovbundne og den særlige pulje.

Det indgår ikke i aftalen, at kravet om
En mere fleksibel og
forudgående ledighed ophæves.
effektiv
beskæftigelsesindsats,
Det indgår i aftalen, at jobrotationsordningen
herunder også
udvides, så også ledighedsydelsesmodtagere,
nytænkning af
integrationsområdet personer i ressourceforløb, jobafklaringsforløb
samt sygedagpengemodtagere, der ikke er i et
ansættelsesforhold, fremover kan ansættes
som jobrotationsvikarer

Hjemmel: Bek. § 16 og § 17
13. Bedre muligheder for individuel indsats
12.
Forsøget
indebærer, at frikommunerne er fritaget for at give
aktivitetsparate og uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere ret og pligt-tilbud i situationer, hvor
borgeren har svært ved at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet
eller gennemføre en uddannelse. Det er en betingelse for forsøget,
at der gives indsats efter anden lovgivning.

Børn som vores
vigtigste ressource

I aftalen indgår, at for borgere, som ikke er i
stand til at deltage i tilbud, vil jobcentret i
særlige tilfælde få en mulighed for at udskyde
tidspunktet for afgivelse af ret og pligttilbuddet. I så fald skal kommunen overveje,
hvilke tiltag der skal til for at få borgeren i
gang med en indsats, herunder mentorstøtte.

Frikommunen kan yde befordringsgodtgørelse til de s sociale- og
sundhedsmæssige indsatser, som borgeren deltager i, mens
borgeren er fritaget for ret og pligt tilbud. Frikommune kan også yde
befordringsgodtgørelse til ret og pligt-mentorstøtte.

Det indgår ikke i aftalen, at der kan ydes
befordringsgodtgørelse til sundhedsmæssige
indsatser, som borgeren deltager i, mens
borgerens ret og pligt tilbud er udskudt.

Hjemmel: Lov om ændring af lov om frikommunenetværk § 9 e, § 30
b og bek. § 37

Det indgår heller ikke i aftalen, at der kan ydes
befordringsgodtgørelse til mentorstøtte.
Tværministerielt forsøg mellem
Beskæftigelsesministeriet,
Sundhedsministeriet, Socialministeriet og
Økonomi- og Indenrigsministeriet.

