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Kære frikommunenetværk 

 

Tak for jeres ansøgning om konkrete forsøg, som vi modtog d. 1. december 2016. Der 

er tydeligvis blevet leveret et stort arbejde med forsøgsudvikling på relativt kort tid. 

Regeringen har nu behandlet ansøgningerne og er nået frem til følgende beslutning. 

Regeringen vil helt eller delvist imødekomme fire af jeres syv ansøgninger. Det drejer 

sig om mikrolån, formkrav ved lovpligtige samtaler, fleksibilitet i forhold til forholdstals-

kravene og fleksible rammer for uddannelse, jf. tabel 1. Eventuelle forbehold og forud-

sætninger fremgår af tabellen. Der lægges generelt vægt på, at der, frem mod igang-

sættelsen af forsøgene, tilrettelægges forsøgsdesign, der tilvejebringer viden om be-

tydningen af forsøgene. 

Sagsnr. 

2016 - 8673 

 

Doknr. 

444068 

 

Dato 

01-02-2017 

Tabel 1 

Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om  

Forsøg Indhold Hjemmel Forbehold Bemærkninger 

Mikrolån Mulighed for at 
tilbyde ledige med en 
realistisk forretning-
side og evner for 
iværksætteri et 
mikrolån til opstart af 
virksomhed.  

Søges hjemlet i Lov 
om Frikommune-
netværk 

Målgruppen for forsøget 
forudsættes begrænset til 80 
borgere, som det fremgår af 
ansøgningen.  

Målgruppen for forsøget 
omfatter alene jobparate 
kontanthjælpsmodtagere, 
jobparate selvforsørgende og 
uddannelsesparate uddannel-
seshjælpsmodtagere. 

Regeringen lægger 
vægt på, at der foreta-
ges en grundig scree-
ning af de ledige, så der 
udvælges deltagere 
med potentiale for 
udvikling af en bæredyg-
tig selvstændig virksom-
hed. Dette skal ske af 
hensyn til, at forsøget 
ikke medfører uhen-
sigtsmæssig gældssæt-
ning og fastholdelse i 
ledighed. 

Formkrav ved 
lovpligtige samtaler 

Fritagelse fra krav til 
frekvens, form og 
indhold vedrørende 
de lovpligtige samta-
ler med henblik på at 
kunne tilrettelægge 
en mere fleksibel og 
individuelt tilpasset 
indsats. 

Hjemles i  
eksisterende for-
søgsbestemmelser 

Regeringen forudsætter, at 
opfølgning og indsats til 
borgerne under forsøget 
samlet set vil svare til det 
nuværende niveau. 

 

Målgruppen for forsøget 
vil blive afklaret nærme-
re, herunder om alle 
kommuner udfører 
forsøg i forhold til 
samtlige målgrupper, 
eller om der iværksæt-
tes mere afgrænsede 
forsøg. 

Fleksibilitet i 
forhold til forholds-
kravene 

Fritagelse fra for-
holdstalskravene ved 
virksomhedspraktik i 
perioder, hvor en 
ledig udgør en 
begrænset arbejds-
kraft for virksomhe-
den.  

Hjemles i  
eksisterende for-
søgsbestemmelser 

- - 

Fleksible rammer 
for uddannelse 

Fritagelse for regler 
om maksimalt 6 
ugers vejledning og 
opkvalificering inden 

Hjemles i  
eksisterende for-
søgsbestemmelser 

- - 
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Regeringen ønsker en nærmere afklaring af to af de tre ansøgninger, som ikke imø-

dekommes, frem mod næste ansøgningsrunde. 

Det gælder for det første ansøgningen om arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige 

ved gunstigere fradrag for lønindtægt. Denne ansøgning svarer til et igangværende 

forsøg, der evalueres i 1. kvartal 2017. Regeringen afventer resultaterne af dette for-

søg, hvorefter vi i fællesskab kan vurdere behovet for yderligere forsøg.  

For det andet gælder det ansøgningen om mulighed for at fremme iværksætteri hos 

udvalgte målgrupper. Regeringen har besluttet at give afslag på muligheden for at 

fremme iværksætteri hos modtagere af integrationsydelse, da forsøget strider mod 

helt centrale elementer i regeringens politik på integrationsområdet. Det skal derfor 

afklares, om I finder det relevant at lave forsøg med iværksætteri alene for målgrup-

pen af dimittender.  

Den femte ansøgning om et individuelt og fleksibel integrationsprogram afvises, da 

forsøget ligeledes strider mod helt centrale elementer i regeringens politik på integra-

tionsområdet. 

Videre proces 

Regeringen vil søge Folketingets opbakning til forsøg, der kræver ny hjemmel. Lov-

forslaget sendes i fire ugers ekstern høring fra d. 24. februar og forventes fremsat i 

april med henblik på ikrafttrædelse d. 1. juli 2017. For de forsøg, der hjemles i eksiste-

rende forsøgsbestemmelser, vil Beskæftigelsesministeren udstede bekendtgørelser 

med ikrafttrædelse senest d. 1. juli 2017.  

Vi vil kontakte jer for at aftale et møde med deltagelse af netværkskommuner, de rele-

vante fagministerier og Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor vi kan uddybe afgørel-

sen samt drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med ansøgninger, der ikke er blevet 

imødekommet i første runde, frem mod næste ansøgningsrunde. 

Frist for næste ansøgningsrunde om konkrete forsøgshjemler er d. 1. maj 2017. An-

søgningsskema og vejledning kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjem-

meside (www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii). 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Buse 

Afdelingschef, Afdelingen for Kommunal- og Regionaløkonomi 

 

for de første 26 ugers 
ledighed for dagpen-
gemodtagere under 
30 år med en kompe-
tencegivende uddan-
nelse og dagpenge-
modtagere over 30 
år.  

 

http://www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii

