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Kære frikommunenetværk 

 

Tak for jeres ansøgninger om nye forsøg, som vi modtog d. 1. november 2017. Jeg vil 

endnu en gang gerne kvittere for jeres store engagement og vedholdenhed for at for-

enkle og forbedre opgaveløsningen med fokus på borgeren.  

Regeringen har behandlet jeres ansøgninger fra denne runde samt og er nået frem til 

følgende beslutning. 

Regeringen vil imødekomme forsøget om integrering af mentoraftalen i én plan. Be-

tingelser for forsøget fremgår af Tabel 1 nedenfor. 

Tabel 1 

Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om  

Indhold Hjemmel Bemærkninger 

Integrering af mentoraftalen i én plan 
  

Mulighed for, at mentorkontrakten skrives 
ind i én plan for borgeren/familien i stedet for 
at skulle udarbejdes særskilt 

Hjemles på 
bekendtgørel-
sesniveau 

Det er en forudsætning for forsøget, at oplysninger 
vedr. mentorkontrakten, jf. § 31 c i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats skrives ind i borge-
rens/familiens plan, samt at der stadig indberettes til 
det fælles datagrundlag. 
 

Det bemærkes, at der i udspillet om en forenklet 
beskæftigelsesindsats lægges op til, at bl.a. mentor-
kontrakten afskaffes. Såfremt dette vedtages, skal det 
vurderes, hvorvidt forsøget stadig er relevant. 

 

Regeringen må give afslag på ansøgningerne vedrørende udvidede muligheder for 

optag på integrationsgrunduddannelsen (IGU), da IGU er en treårig forsøgsordning, 

der er en eksplicit del af trepartaftalen om arbejdsmarkedsintegration. Ændringer på 

ordningen vil derfor forudsætte opbakning fra arbejdsmarkedets parter. IGU-ordningen 

er endnu i sin opstartsfase, og der er gode muligheder for yderligere volumen inden 

for de nuværende rammer.  

Jeg vil desuden henlede opmærksomheden på, at indholdet af flere af netværkets 

forsøg i denne og tidligere runder berører områder, der også indgår i Regeringens 

udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats. Såfremt der bliver indgået politisk aftale 

herom, skal der tages stilling til, om det er relevant at fortsætte forsøgene. 

Videre proces 

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

til ændring af lov om frikommunenetværk forventes sendt i ekstern høring den 15. 
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januar med høringsfrist den 13. februar. Ændringsforslaget forventes fremsat i april 

med foreslået ikrafttrædelse den 1. juli 2018.  

Bemærk at forsøg skal iværksættes senest den 1. oktober 2018, så forsøgene har 

mulighed for at løbe mindst to år, før de skal evalueres.  

Opdaterede frikommunevedtægter offentliggøres som hidtil på kommunens hjemme-

side og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet (frikommuner@oim.dk) sam-

men med jeres evalueringsdesigns senest ved forsøgets opstart. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Buse 

Afdelingschef, Kommunal- og Regionaløkonomisk afdeling 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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