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Kære frikommunenetværk 

 

Tak for jeres ansøgninger om nye forsøg, som vi modtog d. 31. oktober 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 og er nået frem til føl-

gende beslutning. 

Regeringen vil søge at imødekomme seks forsøg. De enkelte forsøg, der søges imø-

dekommet og betingelserne herfor fremgår af tabel 1. 

      
     Tabel 1 

Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om  

 

Indhold Hjemmel Bemærkninger 

Forenkling af bevillingsgrundlaget for 
revalidering 

Hjemles på  
bekendtgørelses-
niveau 

Det er en forudsætning, at sagerne er tilstrækkeligt 
lægeligt belyst, og at LÆ265 fortsat skal indhentes i 
tvivlssager. 
 

Ledighedsydelse – fritagelse for revurde-
ring i 12. måned inden for 18 måneder. 

Søges hjemlet i lov 
om frikommune-
netværk 

I regeringens udspil om en forenklet beskæftigelses-
indsats lægges der op til, at der ikke er proceskrav til 
kontaktforløbet efter det første halve år. Såfremt dette 
vedtages, skal det vurderes, hvorvidt forsøget skal 
fortsætte. 
 

Lempede mentorregler Hjemles på  
bekendtgørelses-
niveau 

Det er en forudsætning, at der i stedet for en mentor 
gives indsats efter anden lovgivning. 
 
I regeringens udspil om en forenklet beskæftigelses-
indsats lægges der op til, at der ikke er proceskrav til 
kontaktforløbet efter det første halve år. Såfremt dette 
vedtages, skal det vurderes, hvorvidt forsøget skal 
fortsætte. 
 

Forlængelse af ressourceforløbssager Hjemles på  
bekendtgørelses-
niveau 

Det er, som også nævnt i ansøgningen, en forudsæt-
ning, at borgeren ønsker at forlænge forløbet.  

 

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

Hjemles på  
bekendtgørelses-
niveau 

Imødekommes 

Færre opfølgninger i relation til førtids-
pensionister i job med løntilskud 

Hjemles på  
bekendtgørelses- 
niveau 

Imødekommes 

Lempelse af forholdstalskrav ift. praktikker 
for ledighedsydelsesmodtagere 

Hjemles på  
bekendtgørelses-
niveau 

Det er en forudsætning, at der er tale om kortvarig 
virksomhedspraktik på 2-4 uger forud for en ansæt-
telse i fleksjob. 
 

Fritagelse fra at indhente LÆ265 i sager 
om jobafklaringsforløb 

Hjemles på  
bekendtgørelses-
niveau 

Det er en forudsætning, at sagerne er tilstrækkeligt 
lægeligt belyst. 

Sagsnr. 

2017-2566 

 

Doknr. 

507440 

 

Dato 

20-12-2017 



 

 2 

Fleksibelt kontaktforløb for integrations-

borgere 

Søges hjemlet i lov 
om frikommune-
netværk 

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen ikke 
delegerer sin pligt til at vejlede om rådighedspligten 
samt vurdere overholdelsen, herunder evt. beslutning 
om sanktionering. Desuden skal opfølgningen fortsat 
følge lovens krav til indhold. 
 

Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation 
Hjemles på  
bekendtgørelses-
niveau 

Imødekommelsen gælder for løntilskud hos offentlige 
arbejdsgivere og ansættelse som jobrationsvikar hos 
både offentlige og private arbejdsgivere.  
 

  

Regeringen må give afslag på ansøgningen om lempede regler for IGU, da IGU er en 

treårig forsøgsordning, som er en eksplicit del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsin-

tegration. Eventuelle ændringer vil derfor forudsætte opbakning fra arbejdsmarkedets 

parter. Desuden må Regeringen give afslag på ansøgningen om rehabiliteringstea-

mets sammensætning, da alle faggruppers tilstedeværelse vurderes at være nødven-

dig for at sikre, at borgeren får tildelt det rette forsørgelsesgrundlag. 

Regeringen vurderer, at ansøgningen om forenkling af sanktioneringsreglerne og min-

dre dokumentation i vid udstrækning imødekommes gennem et kommende oplæg til 

regelforenkling af sanktionslovgivningen. I sin vurderingen har Regeringen lagt vægt 

på, at frikommunenetværket i ansøgningen har anført, at de helst ser en generel re-

gelændring frem for et forsøg. 

Det bemærkes desuden, at regeringen den 15. november 2017 har præsenteret et 

politisk udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats, hvor flere af netværkets forsøg fra 

denne og tidligere runder indgår. Såfremt der indgås en politisk aftale skal der konkret 

tages stilling til, om det er relevant at forsætte forsøgene. Udspillet ændrer også helt 

overordnet rammen for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne, så den fremadrettet 

bliver mere enkel og ubureaukratisk, hvilket netværket skal være opmærksom på, da 

det indirekte vil påvirke de øvrige forsøg. 

Videre proces 

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

Forslag til ændring af lov om frikommunenetværk forventes sendt i ekstern høring den 

15. januar med høringsfrist den 13. februar. Ændringsforslaget forventes fremsat i 

april med foreslået ikrafttrædelse den 1. juli 2018. De forsøg, der udmøntes på be-

kendtgørelsesniveau forventes også at træde i kraft 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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