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i frikommunenetværket:
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Lovregler omkring frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet
Lovregler findes i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§25 og 116, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21.
november 2016, § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v., § 110 i lov om en aktiv socialpolitik jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts
2017 og lovbekendtgørelse nr. 1400 af 29. november 2016 og § 80 i lov om sygedagpenge, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016.
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Bek. nr. 1255 af
24/11 2017.
(Denne bek. ophæver bek. 603 af 1/6 2017)
Kapitel 1 – Anvendelsesområde
§ 1. Beskæftigelsesministeriet har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet for frikommunenetværk:
1) En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet.
Stk. 2 En frikommune kan alene igangsætte forsøg efter denne bekendtgørelse, som frikommunen har søgt
om og fået godkendt. Forsøg efter bekendtgørelsen administreres og finansieres fuldt ud af frikommunen.
Stk. 3 Frikommunen skal fortsat indberette data om den aktive indsats i henhold til bekendtgørelse om det
fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.
Stk. 4 Forsøg efter denne bekendtgørelse skal være iværksat senest 1. oktober 2018.
Kapitel 2 – Forsøg i frikommunenetværket En mere fleksibelt og effektiv beskæftigelsesindsats
Formkrav ved lovpligtige samtaler
§ 4. Frikommunen fastlægger selv tilrettelæggelsen af de individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres
efter kapitel 7 og § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 14,6, § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om en aktiv social politik, § 2, nr. 11 og 12-14, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 2 Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet,
kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunerne skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling
til, om forsøget berører samarbejdet med a-kassen. Er det tilfældet skal kommunen forholde sig til
samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.
Stk. 3 Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for
hver af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1 omtrent svarer til de hidtidige niveau pr. målgruppe eller
mere.
Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:
1) § 16, stk. 1, og stk. 3-6 og 8, § 16 a, stk. 1-6, § 16 b, §§ 17-18, §§ 19-20 b, 26 a, stk. 3, og 73 a, stk. 2-5, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og
2) §§ 35-39, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den
individuelle jobsamtales indhold og selvbooking.
§ 5. Frikommunerne fastlægger selv kontaktformen for den opfølgningssamtale, der skal gennemføres efter
§ 70 d, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som er
ansat i fleksjob.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 70 d, stk. 1, 3. pkt., i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, hvorefter opfølgningssamtalen skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i
fleksjobbet.
§ 14
Frikommunerne kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet til vurdering af, om borgeren skal tilbydes
ressourceforløb, visiteres til fleksjob eller tilkendes førtidspension uden at rekvirere en attest med den
praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige
helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for
rehabiliteringsteamets vurdering af sagen, herunder teamets vurdering af behov for skånehensyn samt hvilken
indsats, der skal indgå i et ressourceforløb.
Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 30 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4, stk. 1, i
bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob,
førtidspension m.v., for så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den
praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

§17 og § 18
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1/1 2018 og forsøgsperioden løber fra 1/7 2017 til 1. januar 2022.
Målgruppe:
Alle sager der skal forelægges rehabiliteringsteamet.
Procedure:






Sager drøftes i de enkelte teams/afdelinger, hvor det vurderes, om der er grundlag for at fritage for at
indhente LÆ 265.
Tvivlssager drøftes på Fælles koordinator møder.
Hvis det besluttes, at der ikke skal indhentes LÆ 265, skal beskæftigelsesmedarbejder notere i
forberedende del i resumeet, at der ikke er indhentet LÆ 265 med henvisning til
Frikommunebekendtgørelsens § 14.
Beskæftigelsesmedarbejder laver også journalnotat med argumentation for hvorfor der ikke indhentes
LÆ 265. Der henvises til Frikommunebekendtgørelsens § 14.
Beskæftigelsesmedarbejder opretter persongruppemarkering i Fasit; "Fritagelse for LÆ 265".

