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1 (Åben) Status på frikommuneforsøg
Sags ID: EMN-2016-02923

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
På Kommunekontaktråds (KKR) møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at de 11 

nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt 

som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv 

beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge.   

Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det 

blev godkendt, at Aalborg Kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har

kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikrer overordnet koordinering på tværs af 

kommunerne.

Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med 

forventning om svar primo september 2016, hvilket dog sidenhen blev udskudt til primo 

oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet 

mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke 

kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner 

blev udtaget som frikommunenetværk. 

Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn til alle de nordjyske borgermestre om, at 

de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk. 

Frikommuneforsøget løber frem til 31. juli 2020.

I denne periode vil de enkelte kommuner i netværket kunne ansøge Social- og 

Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Social-

og Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med 

Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 

mv. 

Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en 

meget kort proces for kommunerne. Således har perioden 10. oktober til 31. oktober 

2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden 1. november -

30. november er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne. I Frederikshavn vil 

partsinddragelsen blive sikret via drøftelse af de frikommuneansøgninger, hvor 

Frederikshavn Kommune deltager i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 17. 

november 2016 og på møde med LO den 23. november 2016. 

Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og 

Indenrigsministeriet. 
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De enkelte politiske udvalg godkender de ansøgninger, som pågældende kommune 

ønsker at stå som ansøger på, og tager de øvrige ansøgninger til orientering. 

Hvis ansøgningerne fra første ansøgningsrunde godkendes og Folketinget giver 

lovhjemmel til at gennemføre forsøgene, så vil kommunerne kunne implementere og 

igangsætte forsøgene i hele forsøgsperioden frem til 31. juli 2020. Der er altså intet krav 

om at igangsætningen skal ske i umiddelbar forlængelse af at lovhjemlen er givet. 

SIM har oplyst, at forsøgshjemlerne som udgangspunkt vil søges udformet, så 

forsøgsideerne vil kunne gennemføres i alle kommuner i netværket – også selvom ikke 

alle kommuner står som ansøger. 

Social- og Indenrigsministeriet har dog endvidere oplyst, at lovhjemlen i særlige tilfælde –

eksempelvis ved politisk kontroversielle forsøg - kan tænkes at blive afgrænset til et 

mindre antal kommuner i det nordjyske netværk. Endelig kan man forestille sig en tredje 

variant, som var meget brugt i det tidligere frikommuneforsøg, hvor lovhjemlen udformes 

som en bemyndigelse til den relevante ressortminister til at godkende forsøgsideer efter 

en konkret ansøgning.

Aalborg Kommune er som netværksansvarlig kommune løbende i dialog med Social- og 

Indenrigsministeriet om ansøgningerne for at afklare og afdække muligheder og 

udfordringer. Dette kan bevirke, at der kommer ændringer/justeringer i de fremsendte 

ansøgninger, som er så væsentlige, at ansøgningerne vil blive forelagt til lokalpolitisk 

behandling endnu engang i begyndelsen af 2017. 

I dialogen med Social- og Indenrigsministeriet drøftes endvidere, hvordan det kan sikres 

at frikommunenetværkets gode erfaringer kan udbredes til andre kommuner og eventuelt 

ved forsøgsperiodens afslutning kan danne grundlag for ændringer af regler, der er 

uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. En afgørende forudsætning herfor 

er, at der er et solidt grundlag for at kunne vurdere resultaterne af de enkelte forsøg. 

Derfor samarbejder frikommunenetværket pt. og løbende med KORA, Rambøll og 

fagministerierne om at udarbejde grundige evalueringsdesigns, der systematisk følger op 

på effekterne af forsøgene samt de styringsmæssige og organisatoriske forhold. 

Endelig er Aalborg Kommune i dialog med Arbejdsmarkedskontoret Midt-Nord (AMK) om 

frikommuneforsøget, herunder AMK’s og det Regionale Arbejdsmarkeds Råds rolle i den 

forbindelse. Der er enighed om, at Rådet løbende orienteres om forsøgene og 

processen, men at den formelle godkendelse inden ansøgningerne fremsendes ligger 

hos de politiske udvalg i kommunerne.  

KKR orienteres på møde den 25. november om processen, samt hvilke forsøgsideer der 

fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet til første ansøgningsrunde den 1. december 

2016, og vil herefter halvårligt få en status på forsøg, proces og fremdrift frem til 

forsøgsperiodens afslutning den 31. juli 2020.
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Frederikshavn Kommunes ansøgninger:

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 og på mødet i Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd den 12. september blev Frederikshavn Kommunes forslag til 

forsøgsideer drøftet og godkendt. Frederikshavn Kommune har valgt at arbejde målrettet 

med 5 af de 10 forsøgsidéer. 

Konkret er der tale om følgende ideer:

- Mulighed for at fremme iværksætteri ved udvalgte målgrupper, ansøgning nr. 3 –

1. ansøgningsrunde.

- Formkrav ved lovpligtige samtaler, ansøgning nr. 4 - 1. ansøgningsrunde.

- Fleksible rammer for uddannelse, ansøgning nr. 6 - 1. ansøgningsrunde.

- Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram, ansøgning nr. 7 - 1. 

ansøgningsrunde.

- Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større 

beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet - 2. ansøgningsrunde.

Af hensyn til en succesfuld implementering med prioriteret ledelsesmæssigt fokus og 

ressourcer til at igangsætte den nye indsats, har Frederikshavn Kommune fundet det 

hensigtsmæssigt at ansøge om 4 forsøgsideer til første ansøgningsrunde, og lade det 

sidste projekt afvente 2. ansøgningsrunde den 1. maj 2017. 

De 5 ansøgninger

Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper

Der ønskes med dette forsøg at skabe de rette rammer for, at ledige dimittender og 

integrationsborgere har mulighed for at realisere egen virksomhed. LAB-lovens 

nuværende betingelser for de to målgrupper understøtter dog ikke iværksætteri, og derfor 

ønskes der fritagelse for bl.a. kravet om rådighed, joblog, samt mulighed for at 

iværksætte Min Iværksætterplan frem for en Min Plan. 

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Thisted, 

Frederikshavn/Læsø og Aalborg.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

Der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for 

målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ønskes en ophævelse af de 

lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt 

kontaktform. Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i 

borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe resultater 

frem for overholdelse af proceskrav. 

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, 

Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og 

Aalborg.

Fleksible rammer for uddannelse
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Det ønskes, at der udarbejdes en regional positivliste som supplement til den 

landsdækkende positivliste. Ved at udarbejde en regional positivliste som et supplement 

til – og dermed ikke en erstatning for – den landsdækkende positivliste, tages der højde 

for lokal efterspørgsel, samtidig med at den ledige bibeholder muligheden for at deltage i 

kurser, der måske ikke er efterspørgsel efter lokalt, men i øvrige dele af landet. Dette 

med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked.

Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø. 

Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram

Der ønskes at opdele nyankomne flygtninge og indvandrere i forskellige spor:

 Opdeling af borgerne, hvor hastighed, opfølgning m.m. tilpasses borgernes 

forudsætninger i forhold til progression i indsatsen, hvorved krav om 

virksomhedsrettet tilbud inden 1 måned efter kommunal overtagelse af ansvar 

kan fraviges. 

 Individuelle opstartskrav til deltagelse i virksomhedsrettede aktiviteter

 Ophæve forholdstalskravene ved sprogpraktikker

Der ønskes, at kravene for varighed på 4 uger til jobparate og 13 uger for aktivitetsparate 

ophæves og erstattes af individuelle varigheder.

Der ønskes en beskæftigelsesrettet individuel screening af asylansøgere, at kommunen 

kan udvælge kommende borgere ud fra de beskæftigelsesmæssige muligheder/behov, 

der er i den enkelte kommune.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, 

Hjørring og Jammerbugt.

Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større 

beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet

Der ønskes med dette forsøg, at give kommunerne frihed til at beslutte, at det alene er 

sager, der vurderes at være komplekse (skal defineres), der som led i sagsbehandlingen, 

skal behandles i et tværfagligt rehabiliteringsteam. Kommunerne kan i øvrigt selv 

planlægge, hvilke sagstyper, der derudover behandles i rehabiliteringsteam.  I dag har 

borgeren ikke klageadgang til at klage over et administrativt sagsbehandlingsskridt, som 

mødet i rehabiliteringsteamet er. Ved et sådant forsøg, vil det være relevant at borgeren 

får en klageadgang. Formålet vil være, at borgeren skal have den nødvendige og 

relevante sagsbehandling, men at der kan spares administrative ressourcer der, hvor det 

vurderes at sagerne ikke har den kompleksitet, der gør det nødvendigt at behandle sagen 

i et tværfagligt regi. Ressourcerne kan dermed målrettes de målgrupper, der reelt kan 

profitere af teamets tværfaglighed.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Morsø, 

Frederikshavn/Læsø, Brønderslev, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.
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De øvrige nordjyske kommuners ansøgninger

Fra de øvrige nordjyske kommuner er følgende forsøgsansøgninger udarbejdet og 

forventes at blive fremsendt til første ansøgningsrunde den 1. december 2016.

Mikrolån, ansøgning nr. 1

Med denne forsøgside ønskes det at udvide målgruppen af ledige, som omfattes af 

muligheden for et mikrolån til også at omfatte bl.a. ledige kontakthjælpsmodtagere, 

uddannelseshjælpsmodtagere, mv.  Dette vil gøre det muligt at understøtte og 

tilrettelægge en langt mere individuelt tilpasset indsats til den enkelte end den 

nuværende lovgivning giver mulighed for. 

Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Aalborg

Skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved gunstigere fradrag for lønindtægt, 

ansøgning nr. 2

Der søges om mulighed for at se bort fra et større beløb ved ordinære timer, end det i 

dag er muligt for udsatte borgere. Særligt borgere, som er i risikogruppen for at blive 

marginaliseret fra arbejdsmarkedet pga. andre problemer end ledighed, har svært ved, at 

se gevinsten ved, at påtage sig nogle få lønnede arbejdstimer. At der skal afleveres 

lønsedler, inden der kan beregnes et supplement til lønindtægten, opleves som en større 

byrde end udsigten til en beskeden økonomisk gevinst.

Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Aalborg

Fleksibilitet i forhold til forholdskravene, ansøgning nr. 5

Kommunerne ønsker at kunne friholde borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, fra 

reglerne om forholdstal i de perioder, hvor rådgiverne sammen med borgeren vurderer, at 

de ikke repræsenterer en reel arbejdskraft – alternativt at kunne beregne forholdstallet 

forholdsmæssigt i forhold til de timer, som borgerne er i den virksomhedsrettede indsats, 

således at f.eks. 3 borgere, der hver ”arbejder” ca. 10 timer hver tilsammen udgør den 

ene i virksomhedsrettet indsats, som de helt små virksomheder må have tilknyttet 

samtidig.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Jammerbugt, 

Vesthimmerland og Thisted.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 

godkender, at

 Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om og drøfter den videre proces og 

indhold i frikommuneforsøget.

 ansøgning om ”Mulighed for at fremme iværksætteri ved udvalgte 

målgrupper” fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.

 ansøgning om ”Formkrav ved lovpligtige samtaler” fremsendes til Social- og 

Indenrigsministeriet 1. december 2016.
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 ansøgning om ”Fleksible rammer for uddannelse” fremsendes til Social- og 

Indenrigsministeriet 1. december 2016.

 ansøgning om ”Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram” fremsendes til 

Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.

 partsinddragelsen sker som beskrevet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

- De nordjyske forsøgsansøgninger _ nov 2016 (1713082 - EMN-2016-
02923)

- Tidsplan (1712596 - EMN-2016-02923)
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2 (Åben) Implementering af samarbejdet med Læsø Kommune 
Sags ID: EMN-2016-02924

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
I forlængelse af drøftelserne mellem Læsø og Frederikshavn om tilpasninger i det 

forpligtende samarbejde er der udarbejdet nedenstående implementeringsplan:

 Sikring af lokalpolitisk accept i henholdsvis Frederikshavn og på Læsø forud for 

fremsendelse af ansøgning om ”formkrav  ved lovpligtige samtaler” som del af 

frikommuneforsøget til Social- og Indenrigsministeriet den 1.12.2016.

 Varsling af berørte medarbejdere om ændring af arbejdssted, under forudsætning 

af at Social- og Indenrigsministeriet giver accept til gennemførelse af det 

ønskede frikommuneforsøg. 

 Etablering af teknisk løsning til at realisere forsøget.

 Udarbejdelse af og politisk behandling af revideret samarbejdsaftale om det 

forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet mellem Læsø og 

Frederikshavn med en minimumsvarighed på 4 år. 

 Udarbejde info-skriv/annoncer målrettet borgere, virksomheder og 

samarbejdspartnere om deltagelse i det ønskede frikommuneforsøg. 

 Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for koordinator på Læsø i forhold til borger-

og virksomhedskontakt, herunder fremskaffelse af tilbud og koordinering af

opgaver med Frederikshavn.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

og godkender implementeringsplanen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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3 (Åben) Overflytning af Center for Unge og etablering af nyt center
Sags ID: EMN-2016-02956

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Organisationsplanen for organiseringen af nyt center har været til høring i Center-MED 

arbejdsmarked den 12. oktober 2016. Der er efterfølgende holdt personalemøder den 13. 

oktober 2016 i projektafdelingen og den 28. oktober 2016 i jobcenteret og 

styringsenheden, hvor organiseringen har været drøftet. 

Generelt imødekommes etableringen og organiseringen af Center for Unge og Center for 

Arbejdsmarked under Arbejdsmarkedsudvalget og fusionen af de 2 centre til et nyt 

center. Der udtrykkes tilfredshed med de muligheder, som fusionen giver for at udvikle 

samarbejdet til gavn for borgere og virksomheder. 

Der gøres opmærksom på, at det er væsentligt at arbejde på at etablere en fælles kultur, 

arbejde mod fælles mål og efter samme procedurer og retningslinjer. Et arbejde, der 

tager tid og som skal prioriteres under hensyntagen til forskellighederne. 

Der er i henholdsvis Projektafdelingen og Jobcenter/Styringsenhed efter orienteringen om 

organiseringen af nyt center udarbejdet et høringsforslag. 

Af høringssvarene fremgår, at det anbefales at overveje nøje:

- om det er fagligt bæredygtigt og driftssikkert at dele målgrupper op på under og 

over 30 år. Der gøres opmærksom på, at det har været forsøgt før uden succes. 

Siden da skal der afvikles fællessamtaler med A-kasserne. En 

koordineringsopgave, som det ikke er hensigtsmæssigt at løse i adskilte enheder. 

- om de faglige koordinatorer er ressourcemæssigt tilstrækkeligt robuste til at 

kunne varetage opgaven med fagligt at understøtte hele det nyt center. Desuden 

gøres der opmærksom på, at en samling må omfatte samtlige faglige 

koordinatorer også de faglige koordinatorer i Center for Unge og 

Projektafdelingen. 

- om der er tilstrækkelig med ledelsesressourcer tilknyttet til Projektafdelingen, 

hvor der ikke er tilknyttet afdelingsledere. 

- om det er hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med etablering af  et nyt team i 

stor udstrækning bliver tale om distanceledelse. Desuden påpeges det, at det vil 

være hensigtsmæssigt, at have fokus på, hvilke opgaver, der skal varetages i 

teamet. Omfatter det både opgaver til det politiske niveau, bogholderimæssige og 

økonomistyringsmæssige og er der også borgeropgaver?  En vurdering er, at vi 
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vil løse opgaverne bedst såfremt der er en grad af specialisering, herunder i 

brugen af fagsystemerne. 

-

Der afvikles Center-MED møde i Center for Unge torsdag den 3. november 2016. 

Høringssvaret herfra vil blive eftersendt.

I forbindelse med byrådets behandling af overflytning af center for Unge til 

Arbejdsmarkedsudvalget, blev det besluttet at navnet på det nye center skulle drøftes på 

det kommende møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

 drøfter og tager høringssvarene til efterretning

 drøfter og beslutter navnet på det nye center

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet og taget til efterretning.
Drøftet. Udvalget beslutter, at navnet for det nye center er: Center for Arbejdsmarked.

Bilag

 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
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4 (Åben) Den regionale pulje samt puljen til uddannelsesløft
Sags ID: EMN-2015-00177

Sagsbehandler:

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Uddannelsesløft

Center for Arbejdsmarked har i 2016 haft mulighed for at trække på 3 forskellige 

økonomiske puljer i arbejdet med at løfte uddannelsesniveauet hos de ledige: Den 

regionale pulje, Puljen til uddannelsesløft, og puljen med 6 mio. kr. bevilget af 

Økonomiudvalget.

Den regionale pulje

Med Beskæftigelsesreformen er der afsat en regional pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til 

at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og 

opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. 

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af 

driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den 

regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende.

Der er i 2016 afsat 82,3 mio. kr. til den regionale pulje. Af denne pulje er Frederikshavn 

Kommune tildelt en maksimal tilskudsramme på 1.015.000 kr. Dertil har Frederikshavn 

Kommune fået et tillægstilsagn på 773.000 kr. Tilskuddet udbetales når projektet er 

afsluttet og det reviderede regnskab er godkendt af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering).

Data på puljen er i oktober offentliggjort af STAR og viser antallet af påbegyndte forløb og 

fuldtidspersoner i perioden fra puljens begyndelse til juli 2016. Der skal dog tages højde 

for efterposteringer, hvilket gør at data for 2016 vil blive øget ved næste opdatering. 

I 2015 og 2016 er hhv. 827 og 878 forløb igangsat i hele Nordjylland. I Frederikshavn 

Kommune er hhv. 131 og 227 forløb igangsat, hvilket svarer til, at Frederikshavn 

Kommune står for knap 26% af de samlede aktiviteter i 2016 i Nordjylland samt er i top 5 

på landsplan. Frederikshavn er således ind til videre kun overgået af store kommuner 

som Århus, Esbjerg, Odense og København. 

I 2015 blev hele den tildelte pulje til Frederikshavn anvendt og forventningen er den 

samme til 2016, til trods for at kommunen har fået en tillægsbevilling. 

Nedenstående tabel viser tilsagn, egenfinansiering og forbrug pr. 26. oktober 2016.
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Tilsagn januar 2016 1.015.000

Egenfinansiering 20% 253.750

I alt 1.268.750

Tillægstilsagn sept. 

2016

773.000

Egenfinansiering 20% 193.250

I alt 2.235.000

Bogført forbrug pr. 

261016

1.527.991

Mangler at anvende

pr. 261016

707.009

Top 5 i forhold til, hvilke uddannelser der er størst søgning til er:

1. Specialiserede IT-kurser fx Auto Cad og SAP

2. Åbent svejserværksted

3. Efteruddannelse til chauffører

4. epoxy kurser

5. Arbejdsmiljø og sikkerhed generelt 

Oversigten over forløbstyper samt økonomioversigten er baseret på afregnede forløb, og 

hovedparten af forløb igangsat i 2. halvår 2016 er endnu ikke afregnet. 

Pulje til Uddannelsesløft

Midlerne til uddannelsesløft er afsat som en pulje på 150 mio. kr. årligt, når fuldt indfaset i 

2017. Der er afsat 142,1 mio. kr. i 2016. Puljen skal øge den statslige refusion til 80 pct. 

af kommunernes driftsudgifter til erhvervsuddannelsesforløb for ledige ufaglærte og 

faglærte med en forældet uddannelse over 30 år – kun for dagpengemodtagere. 

Puljen giver således mulighed for, at ufaglærte ledige eller faglærte ledige med en 

forældet uddannelse, der er fyldt 30 år, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede i 

starten af deres ledighedsperiode. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den 

lediges resterende dagpengeperiode og kan dermed maksimalt vare 2 år.

Udfordringen er imidlertid, at borgerne kun får udbetalt ydelse svarende til 80% af deres 

dagpenge, og det er der få, der har interesse i. Samtidig skal uddannelsen kunne 

afsluttes/færdiggøres inden dagpengeophør. Frederikshavn Kommune har fået et tilsagn 

på 809.000 kr. fra puljen til uddannelsesløft. I 2015 blev der anvendt 45.624,16 kr. til 

uddannelse. Det er 2 personer, der har uddannet sig indenfor gartnerfaget. I 2016 er der 

ikke anvendt midler fra denne pulje, og Center for Arbejdsmarked forventer ikke at 

anvende puljen medmindre der ændres på regelsættet for anvendelse.

Lokal uddannelsespulje – 6 mio. puljen

Den 18. august 2015 afsatte Økonomiudvalget 6 mio. kr. som et engangsbeløb til øget 

opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på at øge arbejdsudbuddet og nedbringe 

antallet af borgere på overførselsydelser i Frederikshavn Kommune. Puljen administreres 

i overensstemmelse med de retningslinjer og strategier for bevilling af uddannelse, som 

er aftalt med Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 7. september 2015 og implementeret 
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i jobcenteret i dag. Mens den regionale pulje kun kan anvendes på dagpengemodtagere, 

er rammerne bredere for den lokale pulje, og der er således blevet igangsat en del 

ordinære uddannelses- og kursusforløb for kontanthjælpsmodtagere. I 2015 blev der 

eksempelvis igangsat 34 forløb indenfor AMU uddannelserne for 

kontanthjælpsmodtagerne, mens der alene i 2016 til om med 3. kvartal er iværksat 73 

forløb. Det betyder, at på AMU uddannelserne er antallet af påbegyndte forløb for 

kontanthjælpsmodtagere fordoblet. Til sammenligning er der for dagpengemodtagere 

iværksat 203 forløb på AMU uddannelser i 2015 og hele 425 forløb til og med 3. kvartal. 

Nedenstående tabel viser forbruget af puljen pr. 30. september 2016.

Periode Beløb

010915-311215 1.160.815

010116-300416 1.950.633

010516-300616 775.387

010716-310816 307.540

010916-300916 393.977

I alt 4.588.352

Bevilling 160915 6.000.000

Mangler at anvende

pr. 300916

1.411.648

Det skal bemærkes, at der også for denne pulje forventes en del frakturer fra 

uddannelsesstederne, hvorfor det egentlige forbrug er højere end hvad der fremgår af 

tabellen. Forventningen er, at Frederikshavn Kommune i år får brugt midlerne fra puljen. 

Generelt set har det ekstra fokus på uddannelsesløft resulteret i en markant stigning i 

antallet af oprettelsen af ordinære uddannelsesforløb i Frederikshavn Kommune. Ser 

man på det samlede antal aktiveringsaktiviteter, så er der igangsat flere og flere 

aktiviteter med ordinær uddannelse. Ordinær uddannelse er gået fra i juni 2014 at fylde 

7,6% af den samlede aktivering, hvilket svarer til 158 aktiveringsforløb til 26,8% i juni 

2016, hvilket svarer til 508 aktiveringsforløb. 

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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5 (Åben) November 2016 - Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling
Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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Ansøgning nr. 1: Mikrolån
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også 

nytænkning af integrationsområdet.

Titel på forsøg Mikrolån

Deltagerkommuner Aalborg

Faglig kontaktperson Bente Kloster, socialfaglig konsulent

Telefon 99312724 E-mail Bklo-jobcenter@aalborg.dk

Netværkskoordinator Nette Ben-Yedidia

Telefon 99312725 E-mail Nby-jobcenter@aalborg.dk

Dato for ansøgning 1. dec. 2016

1. Beskrivelse af forsøget

Indledning 

Aalborg kommune står bag nærværende ansøgning omhandlende forsøg med Mikrolån, herunder

støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed samt tilskud til 

forsørgelse.

Kommunen ønsker med ansøgningen at udvide målgruppen af ledige, som omfattes af muligheden 

for et mikrolån efter Lov om aktiv socialpolitik § 65-67. Konkret ønsker kommunen at opnå mulighed 

for at tilbyde en indsats inkluderende mikrolån til relevante ledige i målgrupperne i Lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats §2 stk. 1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13.  

Dette ønske begrundes med to formål.  

For det første muliggør fritagelsen, at kommunen kan tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats til 

en række ledige borgere, for hvem støtte til at etablere en selvstændig virksomhed er et bedre 

alternativ end de indsatser, de på nuværende tidspunkt er berettiget til efter LAB-lovens kap. 10-12. 

mailto:Bklo-jobcenter@aalborg.dk
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For det andet har beregninger, foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), vist, at 

brugen af tilbud om mikrolån til revalidender efter lovens nuværende betingelser, giver økonomiske 

gevinster for kommuner. Beregningerne er foretaget på baggrund af et projekt i Aarhus kommune og 

viser, at investeringen i at tilbyde mikrolån tjenes hjem, såfremt blot 6 pct. af deltagerne, der 

understøttes i at blive selvstændige, bliver selvforsørgende i en 5-årig periode. På et hold af 20 ledige 

borgere udgør 6 pct. fx blot 1,2 person. Når beregninger med udgangspunkt i lovens nuværende 

betingelser, har vist så positive resultater, kan udvidelse af målgruppen for tilbud om indsatsen kun 

antages at øge disse. 

Kommunen vurderer konkret, at disse formål opnås, såfremt tildeling af indsatsen om mikrolån 

foretages på baggrund af relevante kriterier og fritagelsen er forbundet med etablering af et 

understøttende forløb til de ledige.   

I Jobcenter Aalborg er der allerede i dag et projekt for borgere med ønske om at blive selvstændige. 

Projektet blev oprettet til revalidenderne, og der tilbydes et vejlednings- og opkvalificeringsforløb 

hvor alle modulerne i forløbet er bygget op omkring elementerne fra en forretningsplan. Det betyder 

at deltagerne, når de har gennemført kurset, har en færdigudarbejdet forretningsplan samt et 

etablerings- og driftsbudget og har fået indsigt i skatteregler, markedsføring mv til at understøtte 

driften af en selvstændig virksomhed. I projektet ydes der en meget håndholdt indsats. Ved 

afslutningen vurderes det, om borgers ide er så rentabel, at der bevilges mikrolån og evt. tilskud til 

forsørgelse i en kortvarig periode efter revalideringsbestemmelserne.

Projektet er nu udvidet til også at rumme borgere på arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, 

uddannelseshjælp og integrationsydelse uden de dog har ret til efterfølgende mikrolån og evt. tilskud 

til forsørgelse.  Med ansøgningen ønskes muligheden for at bevilge mikrolån og evt. tilskud til 

forsørgelse udvidet til at gælde for flere målgrupper.

Ansøgningens disposition 

Ansøgningen er opbygget på følgende vis: 

 Først uddybes baggrunden for ansøgningen. Her skitseres de overordnede linjer for, hvad 
kommunen søger fritagelse fra, hvorfor kommunen søger om fritagelse og hvordan kommunen vil 

organisere brugen af fritagelsen 

 I afsnit 2 Mål og forventede resultater sættes fokus på de forventede effekter, kommunen har til 

forsøget. Deri foretages en kobling mellem indsats, kortsigtede mål og langsigtede effekter. 

 I afsnit 3 om Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelse fra gældende lovgivning mv. sættes 
fokus på målgruppens behov for forsøgshjemler og undtagelser fra gældende lovgivning. 

 I afsnit 4 Hvordan realiseres de forventede resultater sættes fokus på organisering og 

implementering af forsøget. 

 I afsnit 5 om Evaluering opstilles et overordnet evalueringsdesign for forsøget. Her sættes fokus 
på, hvordan kommunen sikrer, at forsøget løbende dokumenteres og beskrives, herunder også 

forsøgets effekter.

Baggrund for ansøgningen

Hvad søges fritagelse fra og hvorfor?
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Som lovgivningen er udformet i dag er retten til hjælp til etablering af selvstændig virksomhed, jf. LAS 

§ 65-67, forbeholdt revalidender, som kan imødekomme kriterierne i den første kolonne i tabel 1 

nedenfor. Med disse kriterier kommer kun en meget lille gruppe af ledige i betragtning til denne 

indsats. Dette skyldes, at de lediges arbejdsevne ikke skønnes at imødekomme kriteriet om at være 

nedsat i en sådan grad, at en revalideringsmæssig indsats er indikeret. 

I lovens nuværende betingelser for tildeling af indsatsen er det ikke muligt at tildele ledige hjælp til 

selvstændig virksomhed, som ellers kan profitere af ordningen sammenlignet med de øvrige tilbud i 

LAB-lovens kapitel 10-12. Dette gør sig gældende for ledige, som først og fremmest imødekommer 

kriteriet om at have faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed. 

Derudover er der tale om ledige, som i høj grad er motiverede for at blive selvstændige og som tilmed 

har en personlighedsprofil, der i højere grad matcher at være selvstændig frem for lønmodtager. I 

denne gruppe vil borgere med anden etnisk oprindelse også indgå.

Erfaringerne fra nuværende projekt i kommunen er, at der med projektet aktiveres nogle 

arbejdsmarkedsrettede ressourcer hos borgerne, som ikke er lykkes at aktivere gennem den 

almindelige indsats efter LAB kap 10-12.

Med forsøget ønsker kommunen derfor i stedet at vurdere retten til hjælp til etablering af 

selvstændig virksomhed ud fra kriterierne beskrevet i tabellens kolonne til højre. 

Tabel 1: Kriterier for tildeling af indsats inkluderende mikrolån 

Under den nuværende lovgivning Med fritagelse

Revalidender, som 

1. er i målgruppen for revalidering jf. LAS § 

46.

2. har personlige, faglige og 

forretningsmæssige forudsætninger for 

at drive virksomhed

3. vurderes at have størst gavn af denne 

støtte sammenlignet med anden 

revalidering med henblik på 

selvforsørgelse

4. fra starten har en forretningsidé, som 

gennem projektet kan omsættes til en 

realiserbar og rentabel forretningsplan

Borgere som 

1. har personlige, faglige og 

forretningsmæssige forudsætninger for 

at drive virksomhed

2. vurderes at have størst gavn af denne 

støtte sammenlignet med anden indsats 

efter LAB kap. 10-12 med henblik på 

selvforsørgelse

3. fra starten har en forretningside, som 

gennem projektet kan omsættes til en 

realiserbar og rentabel forretningsplan

Ved at lægge disse kriterier til grund for tildeling af indsatsen, tilbydes de ledige en yderlig mulig 

indsats, som tager hensyn til ønsket om en selvstændig virksomhed. Denne mulighed øger disse 
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lediges motivation til at tage initiativ i retning mod større selvforsørgelse. Dette uddybes videre i 

afsnit 2 om mål og forventede resultater.

Hvordan organiseres og understøttes forsøgets fritagelse?

Forsøget indebærer at Jobcenter Aalborgs nuværende projekt udvides. Jobcenter Aalborg står for 

henvisningen af borgerne. Endvidere for gennemførelsen af projektet, indtil projektet flyttes til 

Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling - Business Aalborg i 2017.  Der vil således komme et tæt 

samarbejde med Business Aalborg om screeningen af borgerne på baggrund af Jobcentrets første 

henvisning og Business Aalborg vil blive ansvarlige for gennemførelsen af projektet (vejlednings- og 

opkvalificeringsforløbet) samt opfølgningen på den igangsatte virksomhed.

Jobcenter Aalborg har i fase 1 således ansvaret for henvisningen og stillingtagen til mikrolån i fase 3 

på baggrund af sparing med projektmedarbejder. Projektmedarbejder (Aktuelt organiseret i 

jobcentret men på sigt i Business Aalborg) har ansvaret for screeningen i fase 1 samt gennemførelsen 

af vejledning- og opkvalificeringen i fase 2. 

I fase 4 vil der ske opfølgning på opstarten af virksomheden i et samarbejde mellem Jobcentret og 

projektmedarbejder. 

Ydermere beregner og bevilliger social- og ydelsesområdet selve ydelsen. 

FASE 1: Henvisning og screening 

De lediges henvisning til et forløb vurderes på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i samspil 

med en erhvervs- og socialfaglig sparring med de ledige. Derudover vil der også skulle ligges vægt på, 

om borger er helbredsmæssigt i stand til at klare en selvstændig virksomhed og har opbakning fra sine 

nærmeste. 

Herefter sker en screening ved projektmedarbejder ift. at afklare, hvorvidt det er tale om en realistisk 

forretningside, som vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation. 

FASE 2: Vejlednings- og opkvalificeringsforløb ”Fra ledig til virksomhedsejer” 

Efter screening henvises de relevante ledige til et tre måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb, 

hvor der er mødepligt fem dage om ugen. Formålet er at klæde de ledige på med de rette faglige 

kompetencer. Kursusforløbets moduler er bygget op om elementerne fra en forretningsplan og 

indebærer blandt andet oplæg om, hvordan et produkt sælges, hvordan en markedsanalyse 

udarbejdes samt indsigt i markedsføring af produkt eller serviceydelser. Det betyder at de ledige, 

efter at have gennemført kurset, har udarbejdet en færdig forretningsplan samt et etablerings- og 

driftsbudget. – Og uanset om det munder ud i etablering af selvstændig virksomhed har tilegnet sig 

kompetencer som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

FASE 3: Indstilling til at få mikrolån 

Efter de 3 måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb, danner budgettet og forretningsplanen 

grundlag for en kvalificeret vurdering af, om den ledige indstilles til et mikrolån i størrelsesordene 
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1000-50.000,- kr. Dette sker i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og projektmedarbejder med 

vægt, på hvorvidt budget og forretningsplan reelt skønnes at kunne bringe borgeren i selvforsørgelse. 

Det søges derved sikret, at de ledige ikke efterfølgende er efterladt med en betydelig gæld, såfremt 

drift af virksomheden ikke lykkedes. Dette understøttes endvidere af, at der i forløbene udelukkende 

arbejdes med mikrolån i størrelsesordenen 1000 kr. - 50.000 kr.

FASE 4: 6 måneder med tilskud til selvforsørgelse

Såfremt forretningsplanen vurderes realiserbar og rentabel, bevilges et mikrolån og eventuelt tilskud 

til forsørgelse i en periode på højest 6 måneder, alt efter drifts- og etableringsbudgettet. 

Under de 6 måneder følges der løbende op på de lediges forretningsplan. Endvidere tilbydes de ledige 

deltagelse i netværk for virksomhedsejere med nystartede virksomheder. Denne mulighed består 

også efter endt indsatsperiode.

Der vil være tale om en håndholdt indsats igennem alle faserne. 

2. Mål og forventede resultater

Det overordnede formål med forsøget er at tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats til en række 

ledige borgere, for hvem støtte til at etablere en selvstændig virksomhed er et bedre alternativ end 
de indsatser, de på nuværende tidspunkt er berettiget til efter LAB-lovens kap. 10-12. I sidste ende er 

målet netop at rykke disse ledige borgere tættere på selvforsørgelse. 

Forsøget forventes at kunne skabe følgende resultater på kort sigt: 

 Der iværksættes 4 forløb om ”fra ledig til virksomhedsejer” om året, svarende til i alt 12 forløb af 

3 måneders varighed. 

 Deltagelse udgøres af ca. 80 ledige borgere i forløbet ”fra ledig til virksomhedsejer” som 
forudsætning for bevilling af mikrolån. 

 De ledige får mulighed for at undersøge om deres forretningsidé er realiserbar

 De lediges deltagelse i forløb giver nye færdigheder, som de kan gøre brug af løbende til at 

kvalificere forretningsplan inden bevilling af mikrolån vurderes. 

 De lediges deltagelse i forløbet forventes at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet uanset om 
det munder ud i etablering af en selvstændig virksomhed.

Følgende resultater forventes på mellemlang sigt: 

 Der bevilliges mikrolån til 60 borgere med en kvalificeret forretningsplan 

Og slutteligt forventes følgende resultater at opnås på lang sigt (3-5 år): 

 45 ledige kommer i selvforsørgelse efter endt støtteperiode 

 Etablering af egen virksomhed kan tilføre de ledige nye netværk og sociale kontakter

 Kommunen opnår økonomiske gevinster ved de 45 lediges selvforsørgelse

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.
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Ansøgningen kræver følgende ændringer: 

- Lov om aktiv Socialpolitik §§ 65-67 udvides til også at omfatte Lov om aktiv 
Beskæftigelsespolitik § 2 stk.  1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13.

Dog således, at det tilføjes, at borgere under forløbet kan modtage hidtidige 

forsørgelsesgrundlag med samme modregningsregler som for revalidenderne. 

- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14 og 15, udvides til, at støtten også kan gives til 

borgere i LAB § 2 ifm. tilbud efter LAS § 65.

- Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik § 21b stk. 3, LAB § 68a stk. 6, LAB § 75a, LAS § 74g stk. 1 nr. 

3 og LAB §§ 92 96 og 96a udvides til, at der også kan indgå tilbud efter LAS § 65-67.

- Lov om aktiv beskæftigelsespolitik § 25 udvides til også at gælde Lov om aktiv 

Beskæftigelsespolitik § 2 stk. 1 nr. 7,10,11 og, at tilbud efter kap. 10-12 udvides til også at 

omfatte tilbud efter LAS § 65-67.

- LAS § 13 udvides, så det er muligt at fritage for rådighed for borgere i tilbud efter LAS §§ 65-

67.

- Lov om aktiv Socialpolitik § 13c udvides, således det er muligt at undtage for at udnytte 

arbejdsmulighederne i en periode på op til 6 måneder, hvor der udbetales ydelse under 

opstart af virksomhed efter LAS §§ 65-67

- Lov om aktiv Socialpolitik § 13f udvides, således det er muligt at undtage fra det skærpede 

rådighedskrav i en periode på op til 6 måneder, hvor der udbetales ydelse under opstart af 

virksomhed.

- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 21f udvides eller der oprettes et § 21g, for målgruppe 

Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik § 2 stk. 1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13, hvoraf det fremgår, at 

borgere der deltager i tilbud efter LAS § 65-67 i en periode på op til 6 måneder kan fritages 

for 

o personligt fremmøde til jobsamtaler efter LAB §§15-20 og §73a

o jobsøgning og joblog efter LAS § 13a og LAB § 73d/LAS § 75 stk. 1 nr. 1

o pligt til tilbud efter LAB kap. 9b-12 jf. §§ 92,94,96 og 96a 

o pligt til at henvise til anden aktør jf. LAB § 73c stk. 2

- I-lov §§ 17a, 23 ,23a og 23d udvides til at der også kan indgå tilbud efter LAS § 65-67.

- I-lov §§ 20, 26 og 26a tilføjes mulighed for at fritage borgere i en periode på op til 6 måneder, 

hvor der udbetales ydelse under opstart af virksomhed efter LAS §§ 65-67

4. Hvordan realiseres de forventede resultater

Udrulning af forsøget vil gennemgå to faser:

FASE 1: Implementering og opfølgning 

Efter forsøget er godkendt, skal der arbejdes med implementering og organisering af forsøget i 

forhold til at realisere de forventede resultater. På baggrund af anbefalinger fra slutevalueringen af 

frikommuneordningen I vil der i denne fase være følgende fokusområder: 

 At opstille klare mål og succeskriterier for forsøget

 At sikre, at alle involverede aktører i kommunen er bevist om forsøgets mål og succeskriterier 

 At udarbejde en realistisk tidsplan for forsøget 

 At nuværende procedurer/arbejdsgangs-beskrivelser udvides med de nye tildelingskriterier 

 At medarbejdere orienteres om udvidelsen og klædes på fagligt, såfremt det skønnes nødvendigt. 

 At der følges løbende op på fremdrift og udfordringer i forsøget 
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I denne fase er det muligt at foretage små justeringer ud fra de løbende erfaringer i forsøget. 

FASE 2: Evaluering

Evalueringsfasen kommer i forlængelse af implementerings- og opfølgningsfasen og igangsættes ca. 

et år før forsøget skal være færdigevalueret. Fasen beskrives nærmere i næste afsnit. 

5. Evaluering

I evalueringsfasen fastlåses indsatsen i kommunen og der fokuseres på at beskrive indsatsen og 
resultaterne heraf. I den forbindelse etableres en række målpunkter i evalueringsperioden. Her kan fx 

måles på følgende - tidspunktet for målingen er også noteret:

Tabel 2: 

Tidspunkt for måling Målepunkt

Hver 3. måned (svarende til afslutningen af 

vejlednings- og opkvalificeringsforløb)

 Deltagerantal i forløb

 Antallet af bevilgede mikrolån 

 Beløbsniveau for mikrolånsbevillinger

Løbende  Antal ledige, som bliver selvforsørgende (ud 

af de, der er bevilget mikrolån)

 Antal ledige, som må afvikle virksomheden 

grundet 1) Manglende rentabilitet og 2) 

mikrolånets størrelse

 Antal ledige, som på grund af afvikling af 
virksomhed, har fået gæld 

 Karakteristik af hvilke virksomhedstyper, 

som etableres 

 Karakteristik af om nogle virksomhedstyper 
sammenlignet med andre har større 

sandsynlighed for at bestå

Efter det 2. år af forsøgsperioden  Antal ledige, som fastholdes i varig 
selvforsørgelse

Evalueringen sker med udgangspunkt i data fra Dream og Workbase. 
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Ansøgning nr. 2: Skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved 
gunstigere fradrag for lønindtægt
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også 

nytænkning af integrationsområdet.

Titel på forsøg Forsøg med, at skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved 

gunstigere fradrag for lønindtægt

Deltagerkommuner Aalborg Kommune

Faglig kontaktperson Karen Jacobsen

Telefon 99312729 E-mail Kaj-jobcenter@aalborg.dk

Netværkskoordinator Netta Ben-Yedidia

Telefon 99312725 E-mail Nby-jobcenter@aalborg.dk

Dato for ansøgning 01.12.2016

1. Beskrivelse af forsøget

Indledning

Aalborg kommune står bag nærværende ansøgning omhandlende forsøg med Gunstigere fradrag for 

lønindtægt.

Kommunen ønsker med ansøgningen at øge det fradrag, som gives til modtagere af uddannelses-

eller kontanthjælp eller integrationsydelse, for lønindtægt, således at dette stiger fra de nuværende 

25,74 kr. pr. udført arbejdstime til kr. 85 pr. løntime.

Der søges om mulighed for at se bort fra 85 kr. pr arbejdstime med henvisning til den tilladelse, som 

er givet til i alt 14 andre kommuner, jf. § 7 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, nr. 

473 af 25. maj 2016 (forsøget udløber 31. december 2016).

Mulighederne for gunstigere fradrag for lønindtægt skal benyttes som et aktivt og motiverende 

redskab i samarbejdet mellem borgerne og beskæftigelsesrådgivere og virksomhedskonsulenter. 

Virksomhedskonsulenterne skal i deres kontakt med virksomhederne være opmærksomme på at 

opdyrke mulige jobfunktioner, også selvom det kun er af få timers varighed pr. uge samt at formidle 

kontakten mellem virksomhed og borger.

Dette ønske er begrundet som følger: 
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For det første må det umiddelbart været motiverende for borgerene at få lov til at beholde en andel 

af en lønindtægt. Det følger heraf, at såfremt andelen øges, vil der potentielt være tale om en større 

motivationsfaktor. Konkret er der i dag tale om et så begrænset beløb, som ikke modregnes i 

borgerens ydelse, at den økonomiske gevinst ved at påtage sig nogle få ordinære arbejdstimer er 

minimal. Ikke mindst taget i betragtning, at målgruppen består af udsatte borgere, som ikke opnår 

beskæftigelse i mange timer på denne måde. Erfaringerne viser, at muligheden ikke understøtter 

borgerne i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi gevinsten er for lille.  

For det andet er det vores erfaring, at særligt borgere, som er i risikogruppen for at blive 

marginaliseret fra arbejdsmarkedet pga. andre problemer end ledighed, har svært ved, at se 

gevinsten ved, at påtage sig nogle få lønnede arbejdstimer. At der skal afleveres lønsedler, inden der 

kan beregnes et supplement til lønindtægten, opleves som en større byrde end udsigten til en 

beskeden økonomisk gevinst, da disse opgaver kan synes vanskelige at håndtere. Og af borgeren vil 

blive vurderet i forhold til den faktuelle økonomiske gevinst, som ved den nuværende ordning vil 

beløbe sig til få 100 kr. Som anført ovenfor: Hvis man kunne se bort fra et større beløb, vil det være 

umiddelbart være mere motiverende for borgeren også blot at påtage sig få timers arbejde om ugen. 

Ansøgningens disposition 

Ansøgningen er opbygget på følgende vis: 

 Først uddybes baggrunden for ansøgningen, jf. ovenfor. 

 I afsnit 2 Mål og forventede resultater sættes fokus på de forventede effekter, kommunen har til 
forsøget. Deri foretages en kobling mellem indsats, kortsigtede resultater og langsigtede 

resultater. 

 I afsnit 3 om Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelse fra gældende lovgivning mv. sættes 

fokus på målgruppens behov for forsøgshjemler og undtagelser fra gældende lovgivning. 

 I afsnit 4 Hvordan realiseres de forventede resultater sættes fokus på organisering og 
implementering af forsøget. 

 I afsnit 5 om Evaluering opstilles et overordnet evalueringsdesign for forsøget. Her sættes fokus 

på, hvordan kommunen sikrer, at forsøget løbende dokumenteres og beskrives, herunder også 

forsøgets effekter.

2. Mål og forventede resultater

Det overordnede mål er, at de udsatte borgere skal komme tættere på arbejdsmarkedet. Hvis 
borgerne faktisk får en reel indtægt, når de arbejder, vil dette i sig selv virke motiverende for at 

påtage sig ordinært lønarbejde, om end det kun er få timer om ugen, der er mulighed for. 

På kort sigt forventes følgende resultater:

 Øget motivation, også set i lyset af 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet, også ved job på få 
timer om ugen.

 Det forventes, at rådgiverne får mere fokus på muligheden for borgerens deltagelse på det 

ordinære arbejdsmarked. Jobkonsulenterne får fokus på, om der er opgaver, som arbejdsgiverne 
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ikke får løst, og ikke kun om der er tale om deciderede jobs. Opgaver, der kan løses på timebasis, 

kan være en vej til flere timer eller mere varig beskæftigelse.

 Tilknytning til en arbejdsplads og arbejdsmarkedet giver erfaring og tro på, at det faktisk er en 

reel mulighed at komme ud på arbejdsmarkedet.

På længere sigt forventes følgende resultater

 De kortsigtede resultater øger sandsynligheden for en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 En mere aktiv deltagelse i arbejdslivet vil også medføre, at borgerens sundhed generelt forøges. 

Det medfører automatisk mere sundhed at være en del af arbejdslivet. Denne gruppe tilhører ofte 

de borgere, der er ramt af ”ulighed i sundhed”. 

 Man kan få inspiration af kolleger til at leve et sundere liv. 

 Det vil også smitte af på evt. børn, hvis forældrene ikke er marginaliseret ift. arbejdsmarkedet. 

Marginalisering på arbejdsmarkedet fører ofte til marginalisering i andre dele af livet.

 Virksomhederne vil generelt kunne få løst opgaver, som i dag ikke løses – eller skal løses fx af 

ejeren selv efter arbejdstid.

Det er en nødvendig præmis for forsøget (og tilladelsen), at rådgiverne har en løbende 

opmærksomhed på, om borgerne ved disse timer går fra at være uddannelses- eller aktivitetsparate 

til at være jobparate. 

Så gælder den lempeligere modregning ikke længere, og borgerne må tilskyndes til at søge ordinære 

jobs, hvilket de også har fået kvalifikationer og er blevet mere parate til. Aalborg Kommune vil derfor 

indlægge faste statussamtaler i teamet med netop fokus herpå.

Det specifikke mål er, at 200 flere borgere, end de aktuelle 79, har ordinære timer ved forsøgets 

afslutning. Det er ikke muligt at opstille et konkret økonomisk mål. 

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.

Målgruppen er personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp eller integrationsydelse jvf. 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2 stk. 3 og 13

Med udgangspunkt i Lov om en aktiv socialpolitik § 30 stk. 1 og § 31, stk. 1 og 3 ses der med gældende 

lovgivning bort fra 25,74 kr. pr. udført arbejdstime for denne gruppe borgere. 

Der er behov for, kommunen får lov til at se bort fra 85 kr. pr time i lighed med den tilladelse som 

flere kommuner har. Den lovgivningsmæssige ændring skal ske iht. LAS § 30 stk. 1 og 31 stk. 1 og 3.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater

Realisering af de forventede resultater kræver håndtering/indsats i relation til alle implicerede parter.
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Borgerne

Borgerne skal først og fremmest informeres om muligheden, jf. også punkterne om rådgivere og 

virksomhedskonsulenter nedenfor. Herunder vil det indgå i mere jobrettede samtaler at tale med 
borgerne om, hvordan man evt. kan udnytte eget netværk til at være opsøgende. Borgerne skal 

klædes på til at opsøge virksomheder for at tilbyde deres arbejdskraft. 

Der ses ikke umiddelbart at være problemer med borgernes retssikkerhed ifm. dette forsøg. 

Borgernes sag vil blive fulgt op jvf. de gældende regler. 

Rådgiverne

Rådgiverne skal tilskyndes til at have fokus på, at også få timer på arbejdsmarkedet er en mulighed, 

og vel at mærke med den ansøgte mulighed en økonomisk attraktiv ordning. Dette skal indgå som et 

element i at føre mere jobrettede samtaler med borgerne. Det gælder også selvom det er en borger 

med mange problemer f.eks. af social eller sundhedsmæssig karakter.

Da det er erfaringsmæssigt kan være en barriere at håndtere aflevering af lønsedler, vil det kunne 

indgå i rådgivningen, hvordan denne opgave af borgerne kan løses hurtigt og enkelt. 

Virksomhedskonsulenterne

Virksomhedskonsulenterne er meget vigtige i forhold til i deres øvrige dialog med arbejdsgiverne. De 

skal have fokus på, om der er opgaver, som ikke bliver løst, eller som blot med fordel kunne løses af 

en ledig borger i få timer i løbet af arbejdsugen. Det handler i høj grad om at skabe jobåbninger, hvor 

der måske ikke er et ordinært eller egentligt job, men blot nogle opgaver, som skal løses. Den ledige 

prøver sig af, og virksomheden får samtidig hjælp. 

5. Evaluering

Aalborg Kommune fastlægger et endeligt evalueringsdesign i forlængelse af godkendelse af 

ansøgningen. Vi foreslår at gøre dette i dialog med STAR, så der fastlægges og besvares 

undersøgelsesspørgsmål af fælles interesse.

Som eksempler kan fremhæves følgende:

 Hvor mange borgere har ved forsøget afslutning en arbejdsindtægt fra ordinær beskæftigelse, jf. 

ambitionen om 200 borgere (simpel optælling i kombination med opgørelse af samlet potentiel 

gruppe af borgere).

 Hvor mange timer er der tale om?

 Hvilken betydning har muligheden for et øget fradrag (økonomisk gevinst) haft for disse borgeres 

faktiske erhvervelse af job på få timer?

 Hvordan er jobåbningen opstået (eget initiativ vs. virksomhedskonsulent)

 Hvilken betydning oplever borgerne, at deres tilknytning til arbejdsmarkedet har for øvrige 
livsforhold (sundhed, social trivsel, fremadrettede forventninger).

 Undersøgelse af hvilke opgaver, der er tale om, evt. opdelt på brancher, herunder en afdækning 

af, hvordan opgaverne adskiller sig fra de opgaver, som løses på helt ordinære vilkår i deltids-

eller fuldtidsstillinger.
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 Hvilke evt. barrierer opstår i forhold til at flytte borgere fra nuværende målgruppe til gruppen af 

jobparate i takt med positiv progression.

Datakilder og faktiske evalueringsaktiviteter fastlægges mest hensigtsmæssigt efter fastlæggelse af de 

endelige undersøgelsesspørgsmål. 
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Ansøgning nr. 3: Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte 

målgrupper
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også 

nytænkning af integrationsområdet.

Titel på forsøg Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper

Deltagerkommuner Frederikshavn, Thisted og Aalborg

Faglig kontaktperson Aleksander Risom Nyrup

Telefon 2131 8924 E-mail arn.jobcenter@thisted.dk

Netværkskoordinator Netta Ben-Yedidia

Telefon 9931 2725 E-mail Nby-jobcenter@aalborg

Dato for ansøgning 1. december 2016

1. Beskrivelse af forsøget

Indledning 

Tre kommuner fra det nordjyske frikommunenetværk samarbejder om nærværende ansøgning 

omhandlende forsøg med at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper. Der er tale om følgende 

tre kommuner: Frederikshavn, Thisted og Aalborg. 

De nordjyske kommuner samarbejder allerede på forskellig vis med Region Nordjylland om at sikre 

fortsat vækst i Nordjylland. Et af fokusområderne i den sammenhæng er initiativer, der understøtter 

flere iværksættere og vækstiværksættere. 

I den forbindelse ønsker kommunerne med nærværende ansøgning at skabe de rette rammer for, at 

ledige dimittender og integrationsborgere har mulighed for at realisere de ideer, de har om at starte 

egen virksomhed. Ansøgningen tjener først og fremmest formålet om at bringe de to målgrupper 

tættere på selvforsørgelse. Dette sikres ved, at kommunerne med forsøget understøtter relevante 

ideer med rådgivning og løbende støtte, samt at der fritages for en række bestemmelser i 

lovgivningen for de to målgrupper.  Med disse to virkemidler vurderes det, at ideer kan udvikle sig til 
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nye spirende virksomheder i Nordjylland, som på sigt er med til at understøtte udvikling og etablering 

af flere arbejdspladser. 

Kommunernes ansøgning udmønter sig mere konkret i følgende ønsker for fritagelse og muligheder 

for de to målgrupper:

Aalborg Kommune er primært interesseret i at fokusere på dimittender, mens Frederikshavn 

Kommune og Thisted Kommune ønsker at fokusere på integrationsborgere. Foruden disse kommuner 

er der tilkendegivet interesse fra Hjørring Kommune og Jammerbugt Kommune i forhold til at tilslutte 

sig forsøget. 

Ansøgningens disposition 

Ansøgningen er opbygget på følgende vis: 

 I dette afsnit om Beskrivelse af forsøget uddybes baggrunden for ansøgningen. Her skitseres de 
overordnede linjer for, hvad kommunerne søger fritagelse fra i forhold til de to målgrupper, 

hvorfor kommunerne søger om fritagelse og hvordan kommunerne vil organisere brugen af 

fritagelserne

 I afsnit 2 Mål og forventede resultater sættes fokus på de forventede effekter, kommunerne har 

til forsøget. 

 I afsnit 3 om Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelse fra gældende lovgivning mv. sættes 
fokus på hvilke undtagelser fra gældende lovgivning, der er behov for, hvis forsøget skal kunne 

implementeres som beskrevet.

 I afsnit 4 Hvordan realiseres de forventede resultater sættes fokus på organisering og 

implementering af forsøget. 

 I afsnit 5 om Evaluering opstilles et overordnet evalueringsdesign for forsøget. Her sættes fokus 

på, hvordan kommunerne sikrer, at forsøget løbende dokumenteres og beskrives, herunder også 
forsøgets effekter.
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Baggrund for ansøgningen

Forsøget berør to målgrupper, henholdsvis ledige dimittender og ledige integrationsborgere. 

Med henblik på at udsøge relevante ledige i de to målgrupper opstilles mulige tildelingskriterier 

herfor. Disse kriterier ligger, sammen med en individuel vurdering, til grund for screeningsprocessen i 

fase 1 for begge målgrupper, som beskrives senere i dette afsnit. 

Tabel 3: Eksempler på kriterier for tildeling af indsats 

Dimittender Integrationsborgere

Dimittender, som

5. har relvante og potentielle 

forretningsideeer

6. er motiverede og kan se sig selv ind i 

rollen som selvstændig

Integrationsborgere, som eksempelvis

1. er motiverede og kan se sig selv ind i 

rollen som selvstændig

2. har faglige og forretningsmæssige 

kompetencer for at drive virksomhed

3. har en forretningside, der, i samarbejde 
med relevante aktører, vurderes at have 

potentiale til at blive en levedygtig 

virksomhed.

Nedenstående beskriver herefter først den del af forsøget, der har fokus på dimittender, hvorefter 

forsøgets anden del om borgere i integrationsprogrammet uddybes.   

Dimittender ’

Kommunernes ønsker i forhold til dimittender 

Der er allerede i dag et udbygget samarbejde mellem Væksthus Nordjylland, de lokale 

erhvervskontorer og kommunerne, når det kommer til at understøtte generel iværksætteri. Bl.a. 

gennem vejledning, rådgivning, råd om finansiering, iværksætter-cafeer, workshops, tema-

arrangementer, mv. Senest er der igangsat EU Socialfondsprogrammet Innovativ Vækst hos Væksthus 

Nordjylland. Dertil kommer, at Vækstforum Nordjylland i sin handleplan for den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi 2015-2018 økonomisk ønsker at understøtte initiativer vedr. iværksætteri.

Samtidig oplever særligt Aalborg disse år, at der uddannes flere og flere højtuddannede – og at dette 
afspejles i ledighedsstatistikken. En opgørelse fra august 2016 viser, at ca. 45 pct. af alle a-

dagpengemodtagere ved jobcenter Aalborg har en videregående uddannelse. Forsøget vil særligt 

fokusere på højtuddannede dimittender fra UCN, AAU og lign. uddannelsesinstitutioner, da disse ofte 

har den nyeste viden med sig fra deres uddannelse. En stor del af disse ledige højtuddannede har 

ydermere stærke iværksætter ideer. Som reglerne er i dag har jobcenteret dog ikke videre mulighed 

for at understøtte sådanne ideer. Fokus i de afholdte jobsamtaler er netop almen jobsøgning og 

status på ansøgte job. Derudover skal den enkelte ledige stå til rådighed og via Jobloggen påvise 

jobsøgningsaktivitet samt ugentligt bekræfte sin jobsøgning. Den eneste mulighed, som jobcenteret 

har for at understøtte iværksætteri er bevilling af vejledning og opkvalificeringsforløb. Her kan dog 
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ikke bevilges mere end 6 uger under de første 26 ledighedsuger. Erfaringer fra en tidligere 

forsøgsordning med iværksætteri1 viser, at 6 uger ikke er nok.  Her fik deltagerne op til 40 ugers 

rådgivning, sparring og støtte, hvilket resulterede i at 54 pct. af deltagerne efter endt forløb blev 

selvstændige.  

Med andre ord. De ideer, der med den rette støtte, rådgivning, og eksterne finansiering, kunne blive 

en ny spirende virksomhed i Nordjylland og på sigt kunne være med til at understøtte udviklingen og 

etableringen af flere arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland, risikerer at gå tabt, fordi den aktive 

beskæftigelsesindsats ikke understøtter iværksætteri.  

Derfor ønsker kommunen at lave forsøg hvor indsatsen i jobcentret i højere grad end i dag kan 

understøtte iværksætteri. For at dette kan realiseres ønsker kommunen følgende lovhjemler: 

Fritagelse fra rådighedsforpligtelse

Der ønskes mulighed for, at den enkelte fritages for rådighed, herunder at bekræfte jobsøgning og 

dokumentere jobsøgning via Jobloggen, da fokus i stedet vil være på foretningsplanen, herunder 

progression af denne frem mod etabletring af selvstændig virksomhed.

Min Plan erstattes med Min Iværksætterplan 

Den ledig dimmitend udarbejder i tæt samarbejde og sparring med jobcentret, 

erhvervsfremmeaktører samt andre relevante parter, såsom uddannelsesinstitutioner, en plan for 

iværksætterforløbet kaldet Min iværksætterplan. Planen skal sikre at den enkelte og jobcentret har 

fokus på at det er iværksætteri, der er målet for planen og ikke job, som det er med Min Plan.

Fokus i jobsamtalen flyttes

I jobsamtalen flyttes fokus fra konkret jobsøgning til progression og udvikling i 

forretnings/businessplan for den spirende virksomhedside.  Denne progression vil i høj grad ske for 

den enkelte gennem den sparring og rådgivning vedkommende modtager via iværksætterforløbene.

Dispensationen vil give jobcentrene mulighed for at afholde målrettede, individuelle samtaler med 

fokus på progression i arbejdet med forretningsplanen. Det vil medvirke til at den lediges motivation 

fastholdes igennem hele forløbet og dermed medvirke til, at de forventede mål nås.

Mulighed for at bevilge længerevarende iværksætterforløb tidligt i ledighedsforløbet

Endelig ønskes der mulighed for meget tidligt i ledighedsforløbet at kunne bevilge længerevarende 

iværksætterforløb, hvor den enkelte gennem rådgivning, undervisning, sparring og mentorstøtte

arbejder med sin businessplan og finansiering af ideen.

Det er kommunernes vurdering, at det bør være muligt at kunne deltage i et iværksætterforløb 

allerede tidligt i et ledighedsforløb. Der vil motivationen ofte være høj og den enkelte besidder stadig 

nyeste vide nfra den netop afsluttede uddannelse, og derfor bør der ikke være varighedsbegrænsning 

på vejledning og opkvalificering, da iværksætterforløb på højt niveau ofte har en længere varighed 

end de 6 uger, som loven i dag giver mulighed for. 

                                                                           
1 Etableringsordningen i regi af Væksthus Nordjylland og i samarbejde med Aalborg Universitet. Støttet af Vækstforum med 
Socialfondsmidler
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Hvordan organiseres og understøttes forsøgets fritagelse?

Forsøget indebærer samarbejde mellem Jobcentrene, Væksthus Nordjylland og øvrige 

erhvervsaktører om at etablere og gennemførelængerevarende iværksætterforløb for ledige tidligt i 

ledighedsforløbet. 

Dette vil have forskellige faser hvor de enkelte aktører har forskellige roller og ansvar.

FASE 1: Screening 

De lediges deltagelse i et iværksætterforløb bør vurderes af jobcenteret i samarbejde med 

erhvervsaktører på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i samspil med en erhvervsfaglig 

sparring med den ledige. Hvad angår sidstnævnte er det fx vigtigt at afklare, hvorvidt det er realistisk, 

at etableringen af en selvstændig virksomhed vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation. 

Jobcentret er ansvarlig for at markedsføre muligheden for Min Iværksætterplan overfor relevante 

ledige; dels gennem samtaler, og dels i dialog med a-kasser, uddannelsesinstitutioner, på sociale 

medier mv.

FASE 2: Forløb i jobcenteret sideløbende med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb 

Efter screening udarbejder den ledige i samarbejde med jobcenteret Min Iværksætterplan. Når der 

udarbejdes en Min Iværksætterplan får den ledige mulighed for at blive fritaget for rådighed og 

indholdet i jobsamtalerne i jobcentret fokuseres på iværksætterplanen og progression i denne.

Frem for aktivering i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller vejledning og opkvalificering, 

henvises den ledige tidligt i ledighedsforløbet til iværksætterforløb hos Væksthus Nordjylland og/eller 

det lokale Erhvervskontor. Frem til 2019 henvises der i særdeleshed til EU Socialfondsprogrammet 

Innovativ Vækst hos Væksthus Nordjylland. Formålet er at klæde de ledige på med de rette faglige 

kompetencer.

Væksthus Nordjylland, lokale erhvervskontorer og/eller andre relevante parter er ansvarlig for 

iværksætterforløbene og sikre løbende, gennem deres viden, ekspertise, samarbejde med eksperter 

på området, kenskab til iværksætteri og de konkrete businessplaner, at kun levedygtige ideer 

fortsætter. Hvis det undervejs vurderes, at en ide alligevel ikke vurderes realiserbar, afsluttes 

forløbet.

Jobcentret er ansvarlig for udarbejdelse af Min Iværksætterplan og kontakten til de ledige i 

kontaktforløbet samt køb af iværksætterforløbene. Jobcentret vil løbende blive orienteret om 

progression og udvikling, hvilket vil danne afsæt for de samtaler, der fortsat vil være i jobcentret med 

den enkelte.  

FASE 3: Virksomhedsejer eller alternative muligheder

Den enkelte ledige ophører med dagpenge, når der etableres selvstændigt cvr-nummer. For de ledige 

der ikke lykkedes med at etablere selvstændig virksomhed med afsæt i deres iværksætterplan, 

drøftes alternative muligheder.
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Integrationsborgere ’

Hvad ønskes i forhold til integrationsborgere

Nogle flygtninge og familiesammenførte, i integrationsprogrammet, har arbejdsmarkedserfaring og 

kompetencer fra deres hjemlande, som de ønsker at anvende i Danmark som selvstændigt 

erhvervsdrivende. En del flygtninge og familiesammenførte, har en stærkere iværksætterkultur end 

det er tilfældet for etniske danskere. Imidlertid kan det være svært at påbegynde en selvstændig 

virksomhed samtidig med deltagelse i integrationsprogrammet.

Fritagelse fra rådighedsforpligtelse i forhold til 225-timers reglen

Kommunerne ønsker at fritage borgere i integrationsprogrammet for rådighedsforpligtigelsen ift. 225-

timers reglen. Dispensation fra ovenstående skal medvirke til at borgeren, på fuld tid, kan arbejde på 

at etablere egen virksomhed. Det vurderes, at såfremt borgeren forsat er omfattet af 

aktiveringsforpligtigelse og 225-årsreglen ved deltagelse i iværksætterforløbet, vil det have en negativ 

effekt i forhold til potentialet for at etablere en levedygtig virksomhed. 

Fritagelse fra krav om 15 timers virksomhedsrettet aktivering

Derudover ønsker kommunerne, at fritage borgerne fra kravet om 15 timers virksomhedsrettet 

aktivering. Hensigten hermed er i tråd med ovenstående. 

Fritagelse fra at tjekke jobnet samt at føre joblog

Endvidere skal borgeren ligeledes fritages for at skulle tjekke jobnet.dk samt for at føre joblog.

Integrationskontrakten erstattes med Min Iværksætterplan

Integrationskontrakten skal erstattes af Min iværksætterplan, der er målrettet det enkelte 

iværksætterforløb. Min iværksætterplan skal desuden være udgangspunktet for de 

progressionssamtaler, der skal erstatte de jobsamtaler, der er gældende for nuværende.

Fokus i kontaktforløb flyttes

Omdrejningspunktet for det nuværende kontaktforløb for integrationsborgere, der er nedfældet i 

Integrationslovens § 20 stk. 3 og 4, tænkes erstattet med et fokus, der retter sig mod progressionen i 

forhold til etablering af egen virksomhed. Det er således ikke kontaktintervallerne eller 

sanktionsmuligheder, der ønskes ændret, men blot fokus i kontaktforløbet. Udgangspunktet for 

progressionssamtalerne i forhold til etablering af egen virksomhed skal tages udgangspunkt i Min 

iværksætterplan, der er lavet forud for forløbets igangsættelse. I denne plan skal mål og milepæle for 

etableringsprocessen nedfældes.
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Mulighed for at tildele den laveste integrationsydelse i op til 2 omgange af et halvt år efter etablering 

af virksomhed

For at sikre den rette opbakning til de integrationsborgere, der ønsker at starte egen virksomhed, 

vurderes det hensigtsmæssigt, at det bliver muligt at udbetale den laveste sats på integrationsydelse 

for enlige uden børn, svarende til 5945 kr., i op til 2 gange et halvt år efter etablering af egen 

virksomhed. Udbetaling af ydelsen sker indtil indtægten fra virksomheden overstiger de 5945 kr., som 

borgeren kan få i integrationsydelse. Det er desuden vurderingen, at udbetaling af laveste 

integrationsydelsessats i op til 2 gange ½ år efter oprettelse af CVR-nr. vil medvirke til at forøge 

antallet af virksomheder, der er aktive efter det første år. En forøgelse af antallet af virksomheder, 

der er aktive efter det første år, vil dermed også betyde, at flere integrationsborgere er 

selvforsørgende. Derfor er udbetaling af den laveste sats på integrationsydelsen en investering i at 

afkorte disse borgeres vej til at kunne forsøge sig selv. Kommunerne vil i den forbindelse fremhæve, 

at det antages, at indtægten fra de opstartede virksomheder allerede efter det første halve år, 

overstiger ydelsens beløb. Såfremt at dette ikke sker, er der muligvis grund til at overveje, hvorvidt 

virksomheden er rentabel eller forløbet skal afbrydes. 

Muligheden for at kunne udbetale den laveste integrationsydelsessats vurderes, at være centralt 

element ift. at sikre en stabil opstart for en iværksættervirksomheden. Det antages at denne 

mulighed vil have positive effekter ift. at flere af de opstartede virksomheder viser sig levedygtige. Fra 

ansøgerkommunerne er der dog en bevidsthed om den udmelding, der er kommet fra STAR og BM

omkring forsøg med ydelser. Ønsket om mulighed for at udbetale ydelse skal derfor betragtes, som et 

forhandlingsobjekt.  

Hvordan organiseres og understøttes forsøgets fritagelse?

Som for målgruppen af dimittender, organiseres forsøget for integrationsborgere i faser. 

FASE 1: Screening 

De lediges deltagelse i et iværksætterforløb bør vurderes af jobcenteret i samarbejde med 

erhvervsaktører, såsom et lokalt erhvervskontor, på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i 
samspil med en erhvervsfaglig sparring med den ledige. Hvad angår sidstnævnte er det fx vigtigt at 

afklare, hvorvidt det er realistisk, at etableringen af en selvstændig virksomhed vil løse pågældendes 

forsørgelsesmæssige situation. 

I både Thisted og Frederikshavn Kommune har de lokale erhvervskontorer tilkendegivet, at de gerne 

vil bidrage med viden og erfaring, der skal bruges i screeningsprocessen. 

FASE 2: Kontaktforløb i jobcenteret sideløbende med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb 

Kontaktforløbet kommer til at indeholde et fokus, der retter sig mod progressionen i forhold til at 

etablere egen virksomhed. Det vil således blive et individuelt tilrettelagt forløb, der tager højde for 

den enkelte borgers udgangspunkt, styrker og svagheder. I kontakten med borgeren forventes 
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relevante aktører at skulle indgå i samarbejdet, således opfølgningen på progressionen bliver 

kvalificeret og der kan sættes ind, såfremt der er manglende fremskridt eller der opstår andre behov.

Erhvervskontorerne har ligeledes tilkendegivet, at de gerne vil medvirke til, at der kan etableres 

snusepraktikker for borgere i forløbet. 

Hvad angår vejlednings- og opkvalificeringsforløbet i denne fase, har uddannelsesinstitutioner i både 

Frederikshavn Kommune og Thisted Kommune tilkendegivet, at de gerne vil indgå i et samarbejde 

omkring et målrettet forløb, der blandt andet tiltænkes at omhandle bogføringspraksis, skatteregler 

og evt. hygiejnekurser.  

FASE 3: Virksomhedsejer eller alternative muligheder

I det første halve år efter etableringen er det indtægten fra virksomheden, der determinerer hvorvidt 

ydelsen skal opretholdes. Efter det første halve år skal etableringen af virksomheden evalueres, og i 

den forbindelse skal der tages stilling til hvorvidt integrationsydelsen forsat skal udbetales i et halvt 

år, såfremt indtægten fra virksomheden ikke har oversteget denne. For at kunne udbetale ydelsen i 

yderligere et halvt år, skal der være argumenter for at virksomhedens drift efter det halve år kan 

karakteriseres som stabil eller i det mindste opretholde en indtægt, der ligger over ydelsen.

2. Mål og forventede resultater

I forsøgsperioden forventes følgende for dimittender: 

 At 100 motiverede ledige med en perspektivrig iværksætter-ide får udarbejdet Min 
Iværksætterplan i tæt samarbejde mellem jobcenter, erhvervsfremmesystemet og andre 

relevante parter – eksempelvis uddannelsesinstitutionen. 

 At de 100 ledige deltager i konkrete iværksætterforløb hos Væksthus Nordjylland og/eller 

lokale erhvervskontorer; eksempelvis EU Socialfondsprogrammet Innovativ Vækst 

 At 55 ledige etablerer virksomhed (registrering af aktivt cvr-nummer)

 At 40 af disse virksomheder stadig eksisterer efter 2 år

I forsøgsperioden forventes følgende for integrationsborgere:

 At 50 integrationsborgere deltager i iværksætterforløbet i Thisted Kommune. 

 At mellem 35 og 40 af disse lykkedes med at etablere egen virksomhed (registrering af aktivt 

CVR-nr.) i Thisted Kommune. Frederikshavn Kommune forventer at 25 borgere har etableret 

egen virksomhed ved forløbets afslutning

 At mellem 25 og 30 af disse virksomheder er aktive efter 2 år i Thisted Kommune. 
Frederikshavn Kommune forventer, at 15 af de etablerede virksomheder er aktive efter 2 år.  

For begge målgrupper er der således en forventning om at en relativt stor andel af borgere i 

iværksætterforløbet ender med at etablere selvstændig virksomhed. Det antages at disse, gennem 

den videns- og kompetenceudvikling de har gennemgået i forløbet, er blevet i stand til at drive egen 

virksomhed på rentabel vis. Der er desuden en erkendelse af, at ikke alle borgere i forløbet ender med 
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at etablere egen virksomhed. Dette kan dels forklares ud fra en antagelse om at den videns- og 

kompenteceudvikling, der sker i forløbet, hos den enkelte borger gør denne i stand til kritisk at 

vurdere hvorvidt forretningsideen er levedygtig eller ej. Der vil desuden være borgere i 

iværksætterforløbet, hvor forløbet stoppes grundet manglende progression ift. at etablere egen 

virksomhed.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.

Følgende afsnit er inddelt efter målgrupper. Først præsenteres forsøgshjemler og undtagelser fra 

gældende lovgivning for målgruppen af dimittender. Derefter for integrationsborgere. 

Dimittender

Ansøgning vedrørende indsats i forhold til iværksætteri for dimittender fordrer dispensation fra 

følgende:

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 1003 af 30. august 2015

§ 32. Den individuelle jobsamtale skal som minimum altid indeholde følgende:

1) For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, skal der følges op på deres jobsøgning, og den videre 

jobsøgning skal fastlægges.

2) Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, kan pålægges at søge relevante konkrete job, der f.eks. 

er indlagt i Jobnet.

3) For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, skal det påses, at deres cv på Jobnet er 

fyldestgørende.

4) Muligheden og behovet for tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal 

drøftes.

5) For personer omfattet af § 1, nr. 1-4, 11 og 14, aftales det fortsatte kontaktforløb samt andre 

aktiviteter, som personen eller jobcenteret forventes at gennemføre inden næste jobsamtale.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 1003 af 30. august 2015

Rådighed m.v.

§ 42. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, og som 

vurderes åbenlyst uddannelsesparate, samt kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, der 

er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og som deltager i tilbud efter lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationsloven, skal være aktivt arbejdssøgende samt stå 

til rådighed for henvist arbejde. Det gælder dog ikke unge under 25 år omfattet af § 1, nr. 1, som efter 

lovens § 85, stk. 2, har fået tilbud om en uddannelse, hvor tilbuddet ophører, når den unge har haft 

26 ugers sammenlagt ledighed.

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p85&schultzlink=lov20030419#p85
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hq=date%3a%3E%7b%24DATE%24-3M%7d&docId=bek20151003-full#p1
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov19980474
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hq=date%3a%3E%7b%24DATE%24-3M%7d&docId=bek20151003-full#p1
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hq=date%3a%3E%7b%24DATE%24-3M%7d&docId=bek20151003-full#p1
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hq=date%3a%3E%7b%24DATE%24-3M%7d&docId=bek20151003-full#p1
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=k9b&schultzlink=lov20030419#k9b
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hq=date%3a%3E%7b%24DATE%24-3M%7d&docId=bek20151003-full#p1
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hq=date%3a%3E%7b%24DATE%24-3M%7d&docId=bek20151003-full#p1
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hq=date%3a%3E%7b%24DATE%24-3M%7d&docId=bek20151003-full#p1
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Stk. 2. Jobcenteret kan efter ansøgning i særlige tilfælde fravige stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret 

skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse. Dette kan eksempelvis 

være tilfældet, når personen har en klar aftale om et konkret, ordinært job, hvor gennemførelse af en 

forudgående uddannelse, et tilbud om virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud er en 

afgørende forudsætning for ansættelsen.

Stk. 3. Har jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 2, skal dette meddeles skriftligt til personen.

Kommentar

Der bør gives mulighed for, at begrebet: fast beskæftigelse her ses i betydningen: Selvstændig 

erhvervsdrivende og der dermed gives ret til fritagelse efter BEB § 42

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 419 af 10. juni 2003

Særligt om varighed 

§ 34. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan der alene gives tilbud om vejledning og 

opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen 

er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.

Integrationsborgere

Ansøgningen vedr. indsats ift. iværksætteri for integrationsborgere fordrer dispensation fra følgende: 

Rådighed m.v.

Lov om integration af udlændinge i Danmark nr. 474 af 1. juli 1998

§ 17 a. For en udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud i medfør af § 23 tilrettelægges som en 

kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. For en jobparat udlænding må der maksimalt være 6 uger 

mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud 

efter §§ 23 b og 23 c, jf. dog stk. 3. For en aktivitetsparat udlænding tilrettelægges den kontinuerlige 

virksomhedsrettede indsats efter en konkret vurdering af udlændingens forudsætninger og behov. 

For en aktivitetsparat udlænding kan de virksomhedsrettede tilbud i de første 6 måneder efter 

kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for udlændingen omfatte forberedende forløb til 

virksomhedsrettede tilbud, jf. § 23 a, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. For en jobparat udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud efter §§ 23 b og 23 c have en 

varighed på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. I det første år af integrationsprogrammet kan 

tilbud om nytteindsats efter § 23 b, stk. 1, 1. pkt., ikke medregnes i timekravet efter 1. pkt. For en 

aktivitetsparat udlænding fastsættes timetallet efter en konkret vurdering af udlændingens 

forudsætninger og behov.

§ 26 a. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende. Udlændingen skal overholde de 

aftaler, der fremgår af "Min Side" på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og 

inden for hvilke fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende 

http://ir-thistedjob.schultz-portal.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=Integrationslov&docId=lov19980474-full#p23a
http://ir-thistedjob.schultz-portal.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=Integrationslov&docId=lov19980474-full#p23c
http://ir-thistedjob.schultz-portal.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=Integrationslov&docId=lov19980474-full#p23b
http://ir-thistedjob.schultz-portal.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=Integrationslov&docId=lov19980474-full#p23
http://ir-thistedjob.schultz-portal.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=Integrationslov&docId=lov19980474-full#p16
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=lov20030419-full#p2


27

registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Stk. 2. En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse, skal ved første 

henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen 

har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet 

og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. De regler, som fastsættes i medfør af § 11, 

stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens 

tilmelding og afmelding som arbejdssøgende.

Stk. 3. Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende hos 

jobcenteret lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige 

forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Jobnet. Udlændingen skal 

endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, 

hvornår oplysningerne skal være indlagt i Jobnet.

Stk. 4. Udlændingen skal løbende opdatere på sine oplysninger som nævnt i stk. 3 i Jobnet. Foreligger 

der oplysninger som nævnte i stk. 3 fra en tidligere tilmelding som jobsøgende, skal oplysningerne 

straks på ny gøres tilgængelige i Jobnet, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende.

Stk. 5. Jobcentret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter §20, stk. 4, sikre, at de 

oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

Stk. 6. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen kan undtages fra kravet om registrering af sin 

jobsøgning i joblog på >>Min side<< på Jobnet, jf. stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle 

tjekke sin jobforslag, jf. stk. 2, eller fra kravet om at lægge et cv på Jobnet inden for 3 uger og kravet 

om i den forbindelse at angive beskæftigelsesmål på Jobnet, jf. stk. 3 og 4, hvis udlændingens 

sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. 

Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til dette.

Stk. 7. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende 

område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.

Stk. 8. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at udlændingen indlægger oplysninger i Jobnet, 

hvis den pågældende anmoder herom.

Stk. 9. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet.

§ 27. En kommunalbestyrelse, der på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysninger, 
som rejser tvivl om, hvorvidt en udlænding, der modtager kontanthjælp, opfylder sin 

rådighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændingen til en individuel samtale, der skal afholdes 

inden 1 uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er modtaget. Skyldes tvivlen om opfyldelsen af 

rådighedsforpligtelsen, at udlændingen har opholdt sig i udlandet, skal kommunalbestyrelsen herefter 

afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første 

samtale.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlændingen er berettiget til kontanthjælp, inden 2 uger 

efter første samtale efter stk. 32) give udlændingen tilbud som led i integrationsprogrammet eller 

pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte aktiviteter.

§ 27 a. Når kommunalbestyrelsen henviser en udlænding, der modtager kontanthjælp, og som ikke 
har problemer ud over ledighed, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet, 

igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt henvise udlændingen til endnu et job og skal 

løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter stk. 1, hvis udlændingen ikke 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163323#Par27_Stk2_Not1
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kommer i beskæftigelse. Er der ikke job, hvortil udlændingen kan henvises, skal kommunalbestyrelsen 

pålægge udlændingen at søge et antal nærmere angivne job på Beskæftigelsesministeriets database 

Jobnet. Jobbene udsøges i samarbejde med udlændingen.

Stk. 3. En udlænding, der er omfattet af et systematisk henvisningsforløb, kan ikke henvises til en 

anden aktør, jf. § 5, stk. 3, som kommunalbestyrelsen har overladt varetagelsen af 

integrationsprogrammer. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af målgruppen for et 

statsligt rammeudbud efter § 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, eller hvis jobcenteret er blevet pålagt at bruge anden aktør efter § 11 i lov om 

ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kommentar

Desuden skal der kunne ses bort fra reglerne om ’selvstændig social begivenhed’ og ’afledt social 

begivenhed’ i forbindelse med bevilling af ydelser.

Bekendtgørelse af lov om en aktiv socialpolitik nr. 806 af 1. juli 2015

§ 13 a. For en person, der har ansøgt om eller modtager hjælp efter § 11, og som er åbenlyst 

uddannelsesparat eller er jobparat er det en betingelse, at den pågældende udnytter sine 

arbejdsmuligheder ved at søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende 

område. Personen skal endvidere efter krav fra jobcenteret søge konkrete job. En person, der 

modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter § 11 som åbenlyst uddannelsesparat, skal 

udnytte sine arbejdsmuligheder, indtil den pågældende skal påbegynde ordinær uddannelse.

Stk. 2. En person, som modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat, skal hurtigst 

muligt efter tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret sørge for at lægge en beskrivelse af tidligere 

beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand 

med at finde arbejde ind i Jobnet efter de regler, der gælder herom i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 2. 

Personen skal herefter vedligeholde sin beskrivelse (cv) efter de regler, der er fastsat herom i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 2.

Stk. 3. En person, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som åbenlyst 

uddannelsesparat, eller en person, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparat, skal hurtigst 

muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp lægge sit cv ind i Jobnet, jf. 

stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for en person, som er åbenlyst 

uddannelsesparat, eller som er aktivitetsparat).

Stk. 4. En person, som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, og som modtager hjælp efter § 

11, skal være aktivt jobsøgende. Personen skal overholde de aftaler, der fremgår af Jobnet, og som er 

indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke områder den pågældende skal søge job. 

Personen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

§ 13 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kravet om at udnytte 

arbejdsmulighederne i §§ 13 og 13 a kan fraviges under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

§ 13 f. For så vidt angår ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til uddannelses- eller 

kontanthjælp efter § 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26, stk. 1, på baggrund af 
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satserne i §§ 23-25, anses en ægtefælle for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 

13, stk. 1-6, og § 13 a, når

1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 beregnet efter § 26, stk. 1, i sammenlagt 1 år eller 

derover inden for 3 år og

2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og 

ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

§ 13 g. Opfylder en ugift person ikke kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de 

seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 6 og 7, nedsættes hjælpen til den pågældende således:

1) Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. 

pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, 

får hjælpen nedsat med 1.000 kr. pr. måned (2016-niveau).

2) Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af mindre end 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 

mindre end 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt 

over for børn eller ikke, får hjælpen nedsat med 500 kr. pr. måned (2016-niveau), dog således, at 

personer, der modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 

6-9, ikke får nedsat hjælpen.

Lov om integration af udlændinge i Danmark nr. 474 af 1. juli 1998

§ 20. Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op på en udlændings integrationskontrakt, indtil 

udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, jf. § 19, stk. 4, 1. 

pkt. Når visitationen efter § 17 er gennemført, skal opfølgning finde sted mindst fire gange inden for 

12 kalendermåneder. For udlændinge, der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og 

som ikke modtager integrationsydelse, skal opfølgning dog kun foretages hver 12. måned, medmindre 

der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der benytter sig af en ret til fravær i medfør 

af barselloven, skal opfølgning på integrationskontrakten først finde sted 6 måneder efter barnets 

fødsel og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er behov for 

hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i integrationskontrakten, skal 

kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal 

ske ved en individuel samtale. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan samtalen ske telefonisk, digitalt eller 

på anden tilsvarende måde. Ved vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt, at samtalen sker 

telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde, finder § 21 f i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats tilsvarende anvendelse, medmindre omstændigheder vedrørende 

udlændingens deltagelse i danskuddannelse, jf. § 21, tilsiger, at udlændingen møder personligt frem.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for grupper af udlændinge, hvor helt særlige forhold gør sig 

gældende, fastsætte retningslinjer for, at der i stedet for afholdelse af en samtale kan være en anden 

form for kontakt.

Stk. 3. Som led i opfølgningen skal det drøftes, om der er sket ændringer i udlændingens situation og 

behov, samt i hvilket omfang kommunalbestyrelsen og udlændingen har efterlevet kontrakten. Der 

skal herunder ske en drøftelse af, om det aftalte forløb er blevet fulgt, og af udbyttet af det fulgte 

forløb i forhold til de opstillede mål. Der skal endvidere på baggrund heraf ske en drøftelse af, om der 

skal foretages ændringer i programmets indhold, sammensætning og mål.

Stk. 4. Med hensyn til udlændinge, der modtager integrationsydelse, skal individuelle samtaler, jf. § 
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20, stk. 1, afholdes som cv-samtaler eller som jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. 

Under samtalen skal det aftales, hvordan udlændingens jobsøgning kan understøttes. For 

udlændinge, der alene har ledighed som problem, skal kommunalbestyrelsen påse, at de oplysninger, 

som udlændingen har indlagt i Jobnet, jf. § 26 a, fortsat er fyldestgørende.

Stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om, 

hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov om 

aktiv socialpolitik, herunder om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens 

integrationsydelse, jf. §§ 39, 40, 40 a og 41 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 6. Tilegner en udlænding sig ikke det danske sprog systematisk og målrettet inden for den 

fastlagte tidsramme, jf. § 4, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal 

kommunalbestyrelsen give udlændingen meddelelse om de mulige konsekvenser af udlændingens 

manglende dansktilegnelse.

Stk. 7. Det skal ved kontraktens indgåelse sikres, at udlændingen er opmærksom på 

hovedbetingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, og der skal efter behov følges op 

herpå.

Lov om aktiv socialpolitik nr. 455 af 10. juni 1997

§ 11. Kommunen yder hjælp i form af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter 

integrationsloven.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få hjælpen, 

1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed 

eller samlivsophør,  

2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen 

eller familiens forsørgelse, og  

3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.  

Kommentar

Dispensation skal ift. denne gives for at muliggøre udbetaling af laveste integrationsydelsessats i op til 

2 x ½ år efter etablering af egen virksomhed (oprettelse af aktiv CVR-nr.)

4. Hvordan realiseres de forventede resultater

Implementering og opfølgning 

Efter forsøget er godkendt, er det essentielt at overveje implementering og organisering af forsøget i 

forhold til at realisere de forventede resultater. På baggrund af anbefalinger fra slutevalueringen af 

frikommuneordningen I vil der i denne fase være følgende fokusområder: 

 At opstille klare mål og succeskriterier for forsøget

 At sikre, at alle involverede aktører i kommunen er bevist om forsøgets mål og succeskriterier 

 At udarbejde en realistisk tidsplan for forsøget 
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 At der udarbejdes relevante procedurer/arbejdsgangs-beskrivelser med udgangspunkt i de nye 

tildelingskriterier 

 Medarbejdere klædes på til opgaven (fx afklaring af screeningsproces i forsøgets første fase, 
beskrevet under afsnit 1 og især undervisning i at skifte fokus i jobsamtaler). 

 Der følges løbende op på fremdrift og udfordringer i forsøget 

Løbende, i forsøgsperioden, vil der blive foretaget små justeringer ud fra de løbende erfaringer i 

forsøget. 

5. Evaluering

Evalueringen af indsatsen i kommunerne fokuseres der på to elementer, henholdsvis at beskrive 
forsøget og dets mekanismer, forud for igangsættelsen og løbenden, som der foretages justeringer, 

og de resultater forsøget afstedkommer. I den forbindelse etableres en række målpunkter i 

evalueringsperioden for begge målgrupper. Data bliver fremskaffet via regstreringer i fagsystemer, 

CVR-registret og indkomstregistre. Her kan fx måles på følgende - tidspunktet for målingen er også 

noteret:

Tabel 4: 

Tidspunkt for måling Målepunkt

Løbende  Antal udarbejdede Min Iværksætterplaner. 

 Antal påbegyndte iværksætterforløb.

 Antal afsluttede iværksætterforløb.

 Antal registrerede CVR-numre.

 Har udbetalig af ydelse efter etablering af 

virksomhed haft en effekt i forhold til 

levedygtigheden af virksomheden? (Kun for 

integrationsborgere)

Efter 6 måneder, 1 år, 1 ½ år og 2 år efter 

registering af CVR-nr. 

 Antal virksomheder med fortsat aktivt 

cvr.nummer

 Karakteristik af hvilke virksomhedstyper, 
som etableres

 Karakteristik af om nogle virksomehdstyper 

sammenlignet emd andre har større 

sandsynlighed for at bestå
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk Frikommunenetværk Nordjylland - En mere fleksibel og effektiv 

beskæftigelsesindsats

Titel på forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler

Deltagerkommuner Rebild, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord, 

Brønderslev, Jammerbugt og Vesthimmerland

Faglig kontaktperson Lone Lollesgaard, Job-og Borgerservicechef, Vesthimmerland

Telefon 21480198 E-mail lolo@vesthimmerland.dk

Netværkskoordinator
Netta Ben-Yedidia, Konsulent, Aalborg Kommune

Telefon 99312725 E-mail
nby-jobcenter@aalborg.dk

Dato for ansøgning 01.12.2016

1. Beskrivelse af forsøget

Indledning og baggrund for ansøgning 

Ni kommuner fra det nordjyske frikommunenetværk er gået sammen om denne ansøgning 

omhandlende forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler. Der er tale om følgende ni kommuner: 

Rebild, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord, Brønderslev, Jammerbugt og 

Vesthimmerland.

De nordjyske kommuner ønsker med ansøgningen at opnå mulighed for at indføre et mere fleksibelt 

og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages 

udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment. Der 

ansøges om forsøget for følgende målgrupper i LAB-loven: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13 

og 2.14.

Det er ikke alle ni kommuner, der ønsker at gennemføre forsøget i sit fulde omfang og for alle 

målgrupper, men de forskellige kommuner ønsker under den overordnede ramme at sammensætte 

mailto:nby-jobcenter@aalborg.dk
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deres egne lokale forsøg med forskellige målgrupper og temaer (se mere om de tre overordnede 

temaer nedenfor).

Kommunerne ønsker med ansøgningen at udvikle nye, mere fleksible kontaktforløb med afsæt i en 

faglig risikovurdering, en tydelig plan med progressionsfokus og med faglig opfølgning. Kommunerne 

vil udvikle et mere individuelt og målrettet kontaktforløb i forbindelse med de lovpligtige samtaler 

med fokus på borgernes individuelle behov frem for ”one size fits all” og dermed bidrage til øget 

motivation, empowerment og jobeffekt.  

Forskning på jobeffekter.dk viser tydeligt, at samtaler har en positiv jobeffekt. Rammen for forsøget er 

at kommunerne har en formodning om, at samtaler kan virke endnu bedre og mere effektivt, hvis der 

skabes en større fleksibilitet omkring den måde de lovpligtige samtaler tilrettelægges. Derfor ønsker 

kommunerne at arbejde med et mere rummeligt samtalebegreb med udgangspunkt i borgerens 

situation og med fokus på motivation og empowerment. Kommunerne ønsker derfor i dette forsøg at 

eksperimentere med fleksibiliteten i forhold til de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence. 

Mere specifikt søges der om mulighed for at eksperimentere med de lovpligtige samtaler, som ud fra 

den nuværende lovgivning er reguleret ift. form, indhold og/eller kadence (fx jobsamtaler for de 

forsikrede ledige). Det betyder også, at kommunerne ikke ønsker at afholde færre samtaler, men 

derimod ønsker at fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler for de forskellige målgrupper, 

men blot med større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene. En fritagelse vil dog kunne 

betyde et fald i antallet af samtaler for borgere på sygedagpenge.

Argumenterne for ansøgningen er; 
Mere fleksibilitet giver rum til mere empowerment: Et mere fleksibelt kontaktforløb spiller bedre 

sammen med en mere empowerment-inspireret tilgang til kontaktforløb og samtaler. Et mere 

fleksibelt kontaktforløb vil give kommunerne mulighed for bedre at kunne arbejde med borgerens 

motivation, og lade borgerne tage kontrol over - og ansvar for - deres eget liv og situation i relation til 

deres beskæftigelsessituation. 

Mere fleksibilitet giver plads til mere fokuserede samtaler: Fleksibilitet omkring samtalerne skaber 

også bedre muligheder for at tilbyde borgerne mere fokuserede samtaler, hvor jobrådgivernes 

faglighed og viden om det lokale arbejdsmarked kommer mere i spil i samtalen. 

Mere fleksibilitet skaber bedre rammer for borgere i jobs med få timer: Mere fleksible kontaktforløb 

stemmer også godt overens med et øget fokus på at få ledige langt fra arbejdsmarkedet i 

beskæftigelse i jobs med få timer (som det fx ses i Jobfirst-forsøget). 

Mere fleksibilitet giver mulighed for at optimere ressourcerne: Øget fleksibilitet gør desuden, at 

jobcenteret i højere grad kan optimere ressourcerne og benytte dem der, hvor de skaber mest effekt. 

Med afsæt i de ovenstående argumenter ansøges der om mulighed for at gennemføre forsøg med 

øget fleksibilitet i forbindelse med de lovpligtige samtaler, så der i højere grad kan afholdes samtaler 

på det relevante tidspunkt, med det rette indhold og i den rette form – for dermed at opnå den 

bedste effekt gennem en til alle tider meningsfyldt kontakt med borgeren. 

I den samlede ansøgning er der opstillet tre overordnede temaer, som går på tværs af målgrupperne. 

De tre temaer er illustreret i figuren nedenfor:  
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Ansøgning med mulighed for dialog

I ansøgningsprocessen har frikommunenetværket været i dialog med SIM, STAR, BM og AMK Midt-

Nord. Grundet den stramme tidsfrist på første ansøgningsrunde har der dog ikke været mulighed for 

at indgå i en tæt dialog med SIM, BM eller STAR omkring udformningen af denne konkrete ansøgning. 

Der har derfor ikke været mulighed for at trække på ministeriernes viden i så høj grad, som det har 

været ønsket. Frikommunenetværket er derfor villige til at indgå i en tæt dialog med ministerierne på 

baggrund af nærværende ansøgning, hvis der er behov for justeringer i forsøgsdesign eller 

evalueringsplanen for at forsøget kan godkendes. Ændringer på baggrund af en videre dialog kan dog i 

nogle tilfælde kræve en yderligere godkendelse i de respektive politiske udvalg i kommunerne i 

frikommunenetværket.

Ansøgningens disposition 

Ansøgningen er opbygget på følgende vis: 

Først beskrives forsøgets tre overordnede temaer på tværs af målgrupperne. Her skitseres de 

overordnede linjer for, hvad der søges fritagelse fra, hvorfor der søges om fritagelse, og hvad 

kommunerne vil sætte i stedet for. 

 I afsnit 2. mål og forventede resultater sættes der fokus på de forventede effekter under de tre 
overordnede temaer. Derudover vil der blive fremhævet mål på kort og mellemlangt sigt samt 

langsigtede effekter.

 I afsnit 3 Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv. sættes der 

fokus på de konkrete målgruppers behov for forsøgshjemler og undtagelser fra gældende 

lovgivning. 

 I afsnit 4. Hvordan realiseres de forventede resultater sættes der fokus på organisering og 
implementering af forsøget.

 I afsnit 5. Evaluering opstilles et overordnet evalueringsplan for forsøget. Her sættes der fokus på, 

hvordan det sikres, at indsatsen løbende bliver dokumenteret og beskrevet, og at effekterne af 

forsøget bliver dokumenteret.

Dette første afsnit er af overordnet karakter og går ikke i dybden med, hvordan forsøget konkret 

berører de enkelte målgrupper i ansøgningen. For en mere målgruppespecifik gennemgang henvises 
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der til afsnit 3 om forsøgshjemler og fritagelser fra gældende lovgivning, hvor de forskellige 

målgrupper udfoldes yderligere.  

De tre overordnede temaer

1. Samtalernes form

De nordjyske kommuner ønsker at skabe bedre rammer for at planlægge mere individuelle og 
målrettede samtaleforløb. Helt konkret ønsker kommunerne at kunne afholde samtalerne på 

følgende vis:

 Telefonisk, digital eller på anden måde 

 Gruppesamtaler

 Branchemøder

 Via andre

Ved at have mulighed for at gennemføre samtaler i en anden form end ved personlig fremmøde, kan 

kommunerne med de samme ressourcer opretholde en mere fleksibel og hyppig kontakt med 

borgerne, hvormed der skabes et bedre udgangspunkt for at kunne tilbyde dem det mest relevante 

kontaktforløb, i den givne situation. Ønsket om at kunne gennemføre samtaler i en anden form 

bygger på følgende hypotese: mere fleksibilitet omkring samtalernes form giver mulighed for at sætte 

borgeren mere i centrum og skabe ejerskab ift. kontaktforløbet, hvormed der skabes et bedre 

fundament for at indgå i en inddragende og jobrettet samtale, hvilket er afgørende for det endelige 

outcome af kontaktforløbet. Denne hypotese skal ligeledes ses i forlængelse af en nylig gennemført 

evaluering af online bostøtte, som Rambøll har gennemført for Aalborg Kommune, som indikerer, at 

der kan opnås positive resultater ved at benytte online samtaler frem for personlig fremmøde på 

socialområdet. Derudover har mange borgere med de nuværende krav til digital kommunikation det 

nødvendige udstyr til at Skype med billede på. 

Følgende eksempler illustrerer, hvilke muligheder der fx kan være med samtaler telefonisk, digitalt 

eller på anden måde:

 Mere fleksibilitet – mere motivation: Personligt fremmøde ikke altid er nødvendigt for at opnå 

den ønskede effekt af samtalen. Det handler derimod om, at bruge borgernes energi på indsatsen 

og på jobsøgningen. De skal derfor se Jobcentrene som en professionel samarbejdspartner, der 

udnytter de kommunikationsværktøjer der følger med den digitale udvikling.

 Nemmere planlægning af samtaler for borgere i småjobs: Planlægning af samtaler med personlig 
fremmøde kan være en udfordring for borgere med småjobs eller deltidsjobs. Her vil opfølgning 

via telefon eller digitalt være en god mulighed, der giver mulighed for hyppig kontakt med 

jobcenteret uden at borgerens deltidsjob påvirkes.

 Bedre kontakt med borgere med psykiske problemer: telefoniske og digitale samtaler vurderes 

som mere effektfulde for nogle borgere med psykiske problemer. Gennem samtaler pr. telefon 

eller digitalt vil det være muligt at skabe en relation mellem borger og sagsbehandler, som 

bevirker, at der kan igangsættes en relevant tværfaglig indsats for borgeren.

Langt størstedelen af de afholdte samtaler vil stadig være samtaler med personlig fremmøde. Med 

forsøget ønsker kommunerne fleksibilitet ift. samtaler, hvor det ud fra en faglig vurdering giver 

mening at afholde samtalen i en anden form. De deltagende kommuner vil tilrettelægge 
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arbejdsgangsbeskrivelser i dialog med revisionen. Arbejdsgangene skal sikre, at der fagligt tages 

stilling til samtaleform. Der vil løbende blive ført ledelsestilsyn med brugen af disse samtaler og 

begrundelserne for, at personligt fremmøde ikke er en afgørende progressionsskabende faktor i det 

enkelte tilfælde.

Gruppesamtaler kan skabe øget dynamik mellem de ledige og de giver mulighed for at inddrage 

centrale samarbejdspartnere, hvor det er relevant. Kommunerne ønsker her mulighed for at samle fx 

8-10 personer, som efter gældende lovgivning skulle have haft individuelle samtaler, til en mere 

fokuseret gruppesamtale. Det kan fx være til tema-samtaler, hvor de ledige kan sparre med hinanden 

om et specifikt tema (fx jobsøgning, uddannelse eller brancheskift), hvilket kan øge dynamikken i 

samtalen.  

Med at samtalerne kan gennemføres via andre menes der, at samtaler kan gennemføres af andre 

relevante personer, som i en kortere periode har fast kontakt med borgeren. For at borgeren skal 

opleve en mere koordineret og sammenhængende indsats fra kommunen, ønsker kommunerne, at 

samtaler kan gennemføres af andre end jobcenteret, som indrapporterer input fra samtalen til den 

ansvarlige jobrådgiver. Dermed skabes der en mulighed for, at fx en mentor eller en 

virksomhedskonsulent uden myndighed kan gennemføre opfølgende samtaler og indrapportere til 

jobrådgiveren, som stadig har myndighedsansvaret for at registrere samtalen. Dermed vil borgeren 

opleve ét primært kontaktpunkt til kommunen, hvilket især kan være en fordel for de borgere, der er 

langt fra arbejdsmarkedet. Jobrådgiveren vil dog fortsat have hovedansvaret for indsatsen og for 

udfærdigelsen af ”Min Plan” på baggrund af samtalen. Med denne fritagelse ønsker de nordjyske 

kommuner en harmonisering af reglerne, så alle jobcentrene – uanset organisering – vil kunne 

uddelegere samtaler til fx mentorer, personlige jobformidlere og virksomhedskonsulenter, som har en 

hyppig kontakt med borgerne. 

2. Samtalernes indhold

I Håndbog i jobrettede samtaler defineres en jobrettet samtale som følgende: 

”En jobrettet samtale er en samtale, hvor jobkonsulenten med relevant arbejdsmarkedsviden og 

inddragende samtaleteknik understøtter borgeren i selv at tage ansvar og være aktiv jobsøgende.”

De nordjyske kommuner ønsker med forsøget at gennemføre mere jobrettede samtaler. I den 

forbindelse kan den gældende lovgivning om samtalernes indhold være en barriere. Derfor søger 

kommunerne om fritagelse fra det lovfastsatte indhold i samtalerne. 

I stedet for det lovdefinerede indhold ønsker kommunerne at tage afsæt i en faglig risikovurdering for 

den enkelte borger og på baggrund heraf vælge det nødvendige indhold i samtalerne ud fra en faglig 

begrundelse. Nedenfor ses et eksempel på, hvad dette kan betyde i praksis: 

 Nye lokale samtaleskabeloner: Der kan fx udvikles nye lokale skabeloner til samtalerne. 
Skabelonerne udarbejdes med udgangspunkt i anerkendte metoder. Til de forsikrede ledige kan 

der fx udarbejdes skabeloner med udgangspunkt i principper og værktøjer i ”Håndbog i jobrettede 

samtaler” (branchemøde, samtale om uddannelse, brancheskift eller jobsøgning). Dermed får 

kommunerne mulighed for at gennemføre mere individuelt tilpassede samtaler, som er tilpasset 

den enkelte borgers konkrete behov med afsæt i en faglig risikovurdering.
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 Bedre kobling til selvbooking: med en fritagelse fra det lovpligtige indhold i samtalerne kan 

kommunerne bedre benytte selvbooking til at koble til det konkrete indhold i samtalen. Borgerne 

får øget mulighed for at booke samtaler med et indhold der passer til deres behov.

Ved at kommunerne bliver fritaget fra det lovfastsatte indhold i samtalerne får kommunerne 
mulighed for at arbejde med udvikling, målretning/tematisering og forbedring af de professionelle 

samtaler, så de får en mere coachende og individuel karakter, og dermed opnår en bedre langsigtet 

effekt. Kommunerne har allerede på forskellig vis kompetenceudviklet i den jobrettede samtale og har 

ambitioner om yderligere opkvalificering på området. En fritagelse fra samtalernes lovfastsatte 

indhold giver netop kommunerne mulighed for at være mere innovative og nyskabende på dette felt 

med afsæt i de erfaringer, der fx ligger fra projekt jobrettet samtale, hvor flere af kommunerne 

deltog. Det giver også mulighed for at benytte mere inddragende samtaleteknikker med henblik på at 

give indflydelse, sætte borgeren i centrum og skabe ejerskab og retning.

Kommunerne vil arbejde med gennembrudsmodellen i udviklingen af nyt indhold til samtalerne. 

Gennembrudsmodellen er en metodeudviklingsmodel, hvor der benyttes en løbende afprøvning, 

justering og evaluering af indsatser for gennem flere iterationer at finde frem til det bedste indhold til 

effektskabelse i samtalerne. Endelig ønsker kommunerne en solid dokumentation af effekterne i den 

afsluttende evaluering.  

3. Samtalernes kadence

De nordjyske kommuner ønsker, at samtaler kan gennemføres med en kadence, der er tilpasset 
borgerens situation og behov. Kommunerne ønsker derfor at flytte fokus fra, om rettidighed ved 

afholdelse af samtaler overholdes til resultater i form af, om borgeren kommer i job, uddannelse eller 

tættere på arbejdsmarkedet. Her kan krav om rettidighed for afholdelse af samtaler være en central 

barriere, og der er ofte behov for mere fleksibilitet i kontaktforløbet.

Konkret vil kommunerne gerne sikre en tidlig indsats med hurtig afklaring af borgeren - hvilket kan 

betyde hyppigere samtaler i nogle ledighedsperioder - og samtaler, der afholdes med lidt større 

intervaller i perioder, hvor der eksempelvis er igangsat anden udredning, misbrugsbehandling eller 

anden indsats for borgeren. Kommunerne vil således gerne indføre et system, hvor der fx ved hver 

jobsamtale - i dialog med borgeren - tages stilling til, hvornår det er relevant at afholde næste 

samtale, og hvor der i vurderingen tages højde for, at hyppigheden af samtaler tilpasses de konkrete 

behov.

Kommunerne ønsker en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af 
kontaktsamtaler. De nordjyske kommuner ønsker dog stadig at have et fastsat minimumskrav for 

antallet af kontakter. Minimumskravet skal svare til det antal kontakter, som gør sig gældende efter 

eksisterende lovgivning, men skal omregnes til et gennemsnit pr. målgruppe og ikke som et 

minimumskrav til den enkelte borger. Dette skyldes, at kommunerne har et ønske om at holde flere 

samtaler med borgere, hvor det giver mening, og færre samtaler med borgere, hvor det ikke giver 

mening. En fritagelse vil dog kunne betyde et fald i antallet af samtaler for borgere på sygedagpenge, 

hvor der er et ønske om ikke at holde samtaler med borgere som er terminalt syge samt i sager med 

fx hofteoperationer osv. hvor der vil være en lang sygemelding – men ofte en ukompliceret sag. Der 

vil dog være fokus på udviklingen i antallet af samtaler gennem hele forløbet.

De lovpligtige samtaler opleves især som en ringe udnyttelse af borgers og jobcenters ressourcer, der 

ikke i alle tilfælde understøtter målet med samtalen på sygedagpengeområdet i forhold at planlægge 

et hensigtsmæssigt samtaleforløb med borgere, som er i gang med lægelig udredning og behandling. 

Her ønsker kommunerne at kunne planlægge samtaler og samtaleform, så det harmonere med den 

udrednings- eller behandlingsplan, der foreligger. Én fritagelse vil derfor lige netop på 
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sygedagpengeområdet kunne betyde et mindre fald i antallet af samtaler. Der vil dog være fokus på 

udviklingen i antallet af samtaler gennem hele forløbet.

Flere af de nordjyske kommuner har også en del sæsonledige, som efter gældende regler skal have 6 

samtaler inden for de første 6 måneders ledighed, selvom de har en arbejdsgiver at vende tilbage til. I 

det tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at kunne tilrettelægge et kontaktforløb, som er tilpasset den 

enkeltes situation og tidspunktet for genoptagelse af arbejdet, da personlige intensive samtaler giver 

ringe udnyttelse af borgers og jobcenters ressource, og ikke nødvendigvis understøtter målet med 

samtalen. Jobcentret ønsker i højere grad at udnytte erfaringer med screening af risiko for 

langtidsledighed, således at ressourcerne prioriteres på dem, der har mest brug for indsats og 

kontakt.

Eksempler på samtaler kommunerne ønsker at udskyde:  

 Samtaler med sygemeldte borgere, der venter på afklaring fra lægen i nærmeste fremtid

 Samtaler med borgere, som følger et behandlingsforløb

 Samtaler med sæsonledige, som er ledige i en kort periode pga. vejrlig, eller har en startdato for 

næste ansættelsesforhold (mere end 6 uger som lovgivning i forvejen rummer af fritagelse). 

 Borgere i ressourceforløb, hvor der er anbefalet ”tid og ro” fra psykiatrien  

Eksempler, hvor kommunerne ønsker at holde hyppigere samtaler:

 Borgere der lige har afsluttet en kompetenceudviklende uddannelse

 Borgere med forældet uddannelse, som har risiko for langtidsledighed

 Motiverede borgere, som har brug for hjælp til jobsøgning

 Sæsonledige, som kun har en løs tilknytning til en konkret arbejdsgiver. 

 Faglærte sæsonledige som har opkvalficieringsbehov, som kan øge deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet på sigt. 

 Sæsonledige med lange ledighedsperioder, hvor hyppigere kontakt kan ændre 

arbejdsmarkedsperspektivet

Mulighed for at rykke fællessamtalen med a-kassen

I forlængelse af dette tema ønsker kommunerne, frihed til at rykke fællessamtalen med a-kassen til 

den 2. eller 3. samtale i forløbet med de forsikrede ledige. Dette skyldes, at koordineringen mellem 

borger, a-kasse og jobcenter i dag betyder, at borgerens første samtale i nogle jobcentere i dag 

foregår flere uger senere end de gjorde før d. 01-07-2016. Ved at flytte den fælles samtale til 2. eller 

3. samtale i jobcenteret bevares den positive effekt af at samarbejde tæt uden at den positive effekt 

af at komme tidligt i gang forsvinder. En anden begrundelse er, at mange borgere selv ønsker en tidlig 

kontakt, og derfor hurtigt selv booker den første samtale, før jobcentret når at indkalde til 

fællessamtalen. Fællessamtalen vil blive mere kvalificeret ved at borger har gået ledig i en længere 

periode. De får dermed mulighed for at vise om de opnår resultater med jobsøgning på egen hånd. 

2. Mål og forventede resultater
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Det overordnede formål med forsøget er at etablere et individuelt kontaktforløb, som tager 

udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe 

resultater fremfor overholdelse af proceskrav. Forsøget skal desuden medvirke til, at Jobcentrene 

betragtes som professionelle aktører, der tilbyder den råd og vejledning som der er behov for eller 

som efterspørges af borgerne. Dette gøres med afsæt i brugen af anerkendte metoder såsom 

empowerment og koncepter og redskaber fra Håndbog i jobrettede samtaler. Flere elementer i 

forsøget vurderes også at have potentiale til at skabe en forbedring i jobeffekterne. Derudover 

forventes det, at forsøget vil have en positiv påvirkning på borgernes vej tilbage til raskmelding eller 

job, at borgerne får mere ud af indsatserne, borgernes motivation, borgernes tilfredshed, brugen af 

ressourcer og medarbejdernes tilfredshed. Forsøget skal være med til at omdefinere hvad en 

jobsamtale er. Der er fx ingen grund til et stift sæt af indholdskrav, hvis det i den enkelte situation kun 

er et af elementerne der giver mening.    

I dette afsnit opstilles mål og forventede resultater for de fire overordnede temaer. Endelig sættes der 

fokus på forventede resultater for det samlede forsøg - på tværs af de tre temaer.  

1. Samtalernes form

Muligheden for at kunne afholde samtaler i en anden form anses som en fordel på en række områder 

og forventes at kunne skabe følgende resultater på kort og mellemlangt sigt:

 Hyppigere opfølgning: Telefoniske og digitale samtaler giver mulighed for en hyppigere 
opfølgning med borgere, som bor langt væk fra jobcenteret, uden at det medfører en økonomisk 

og tidsmæssig byrde for borgerne, eller fylder for meget tidsmæssigt ift. de andre indsatser der er 

i gang. 

 Mere motiverede borgere: Nogle borgere har meget lang transport til jobcenteret. I de tilfælde 

hvor de kun skal ind til en kort jobrettet samtale, kan det opleves som unødvendig 

magtanvendelse. Hvis disse samtaler kan gennemføres pr. telefon eller digitalt, vil borgeren i 

mange tilfælde være mere motiveret og modtagelig for rådgivning. 

 Mere fokuserede samtaler: Ved at kommunerne har muligheden for at sammenlægge en række 

individuelle samtaler til en gruppesamtale, hvor der fokuseres på et bestemt tema (fx jobsøgning, 
brancheskift eller uddannelse) gives der mulighed for at gennemføre mere fokuserede samtaler. 

Gruppedynamikken kan også bidrage til, at gruppesamtaler kan være mere effektive og 

motiverende for de ledige. Der vil også kunne afholdes branchemøder med mange deltager, hvor 

et møde med dybde og indhold og oplægsholdere udefra kan være motivations- og 

progressionsskabende på lige fod med en individuel samtale.

 Bedre kontaktform til socialt udsatte: For socialt udsatte med angst, social fobi ol. kan 

telefoniske og digitale samtaler være et godt alternativ til samtaler, hvor personlig fremmøde ikke 

har et formål. Ved at kunne afholde telefoniske og digitale samtaler med denne type borgere kan 

kontakten opretholdes, hvilket giver et bedre afsæt for en helhedsorienteret sagsbehandling med 

et jobrettet fokus.   

 Optimering af ressourcer i jobcenteret: Samtaler i en anden form giver mulighed for at optimere 

brugen af ressourcer i jobcenteret. Dermed kan ressourcerne benyttes, hvor de skaber den bedste 

effekt.

 En mere sammenhængende kontakt med borgerne: Kommuner der benytter opfølgning via 
andre får mulighed for at tilbyde borgerne en mere sammenhængende indsats.  

 Harmonisering af muligheder for jobcentre – uanset organisering: Kommuner der benytter 

mentorer, personlige jobformidlere eller virksomhedskonsulenter, som ikke er tilknyttet 
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jobcenteret, får samme muligheder som kommuner, der kun benytter interne mentorer, 

personlige jobformidlere og virksomhedskonsulenter.

2. Samtalernes indhold

De nordjyske kommuner ønsker i højere grad at målrette samtaleforløbene til den enkelte borgers 

behov. Derfor ansøges der om fritagelse fra samtalernes lovpligtige indhold, hvilket giver 

kommunerne mulighed for selv at udforme indholdet i samtalerne. I den forbindelse vil kommunerne 

udarbejde nye samtaleskabeloner med afsæt i anerkendte metoder fx Håndbog i jobrettede samtaler. 

Mere individuelt tilpassede samtaler forventes at kunne skabe følgende resultater på kort og 

mellemlangt sigt:

 Individuelt afstemte og målrettede samtaler: Muligheden for at indholdet i samtalerne kan 

målrettes borgernes behov skaber bedre samtaler, da det bliver muligt at komme mere i dybden 

med emner af relevans for borgerens profil og situation, hvilket forbedrer borgerens chancer for 

at komme i beskæftigelse.

 Ressourceudnyttende borgere – med fokus på job og raskmelding: Det er kommunernes 
erfaring, at borgerne er mindre motiverede, når samtalen omhandler nogle faste punkter, som 

skal gennemgås. Hvis borgerne derimod oplever, at samtalen er relevant og målrettet deres 

individuelle behov og situation, så stiger deres motivation og ejerskab ligeledes. 

 beslutningsdygtige og resultatfokuserede medarbejdere: Når medarbejderne får mulighed for, i 

højere grad, at benytte deres faglighed og selv sammensætte indholdet i samtalen, så stiger deres 

motivation og de bliver mere beslutningsdygtige og resultatfokuserede – hvilket også var 

erfaringen fra slutevalueringen af frikommuneordningen. Medarbejdernes motivation kan være 

med til at skabe bedre samtaler med mere effekt.         

3. Samtalernes kadence
Fritagelse fra de lovpligtige samtalers kadence vurderes at kunne skabe følgende effekter på kort og 

mellemlangt sigt:

 Bedre timing af samtaler: Ved en fritagelse fra den lovfastsatte kadence gives der mere 
fleksibilitet i planlægningen. Dermed kan samtalerne times, så de giver bedst mening fx efter svar 

fra læge/sygehus eller efter afsluttet opkvalificering. 

 Mere motiverede borgere: Borgerne oplever ikke mere at blive indkaldt til samtaler, der ikke 

giver mening, hvilket vurderes at påvirke borgernes motivation.  

 Mere motiverede medarbejdere: Medarbejderne bliver mere motiveret af at have muligheden 
for at udskyde samtaler, når det ikke giver mening at afholde dem (fx hvor der afventes en 

lægeattest/udredning.).  

 Tidligere første samtale (mulighed for at rykke a-kassesamtalen): Ved at a-kassesamtalen kan 

rykkes til anden eller tredje samtale, kan den første samtale nemmere planlægges på et tidligere 

tidspunkt, fordi behovet for koordinering i forbindelse med første samtale mindskes. Endvidere 

kan borgere få mulighed for at booke første samtale tidligt i stedet for at skulle afvente 

koordinering fra jobcenteret.

Mål og forventede resultater - det samlede forsøg
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Samlet set vurderes ansøgningen at kunne opnå følgende effekter på mellemlangt og langt sigt:

 Mere empowerment: Når samtalernes form, indhold og kadence i højere grad målrettes 

borgerens behov, øger det mulighederne for, at der kan etableres et motiverende og konstruktivt 

samarbejde mellem borger og jobcenter i kontaktforløbet.  

 Mere individuel tilrettelagt indsats: Borgerne vil opleve et mere individuelt tilpasset kontaktforløb 

– både ift. form, indhold og kadence, hvilket giver mulighed for at tilpasse kontaktforløbet, så det 

skaber den størst mulige effekt.

 Mere kvalitet i indsatsen: Når der fokuseres på kvalitet frem for kvantitet, stiger kvaliteten i 

indsatsen. Målet for samtalen bliver mere klart for både borger og rådgiver.

 Min Plan bliver mere ”nærværende”: Med mere fleksibilitet i samtaleforløbene skabes en bedre 
mulighed for at inddrage borgeren i samtaleforløbet, hvilket giver mulighed en bedre brug af Min 

Plan.

 Flere i arbejde: Det forventes at en mere målrettet indsats i samtaleforløbet kan være med til at 

flere kommer i arbejde i de nordjyske kommuner, og at ledighedsperioden forkortes generelt. 

 Optimering af ressourcer: Det vurderes at flere af de ovenstående tiltag kan være med til at 
optimere brugen af ressourcer, således at jobcenterenes ressourcer kanaliseres hen, hvor de 

skaber størst effekt.

 Mere arbejdsglæde: Det vurderes, at arbejdsglæden stiger blandt rådgiverne, når der gives plads 

til mere faglighed i forbindelse med samtaler.  

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.

De nordjyske kommuner ønsker mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb 
for følgende målgrupper i LAB-loven:

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13 og 2.14.

2.1 Dagpengemodtagere 

For de forsikrede ledige søges der om følgende forsøgshjemler og undtagelser fra gældende 

lovgivning:

Samtalernes form:

 Kommunerne ansøger om hjemmel til at personlige jobsamtaler kan afholdes via telefon, digitalt 

eller på anden måde, ved gruppesamtaler, branchemøder samt ved korrespondance med andre 

leverandører, som har den direkte kontakt til borgeren.

 Fritagelse fra at alle samtaler skal indiviuelle og alle samtaler skal være personlige, når borgeren 

ikke er i et aktivt tilbud: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16

Samtalens indhold:

 Kommunerne ønsker at udvikle indholdet i de lovpligtige jobsamtaler således at der søges 
fritagelse fra det lovpligtige indhold i alle jobsamtaler. Kommunerne ønsker selv at udvikle et 

indhold med fokus på den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv/uddannelsesperspektiv, 

med baggrund i borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i forhold til at kunne 

varetage et arbejde eller deltage i en uddannelse.  Altså at fokus i samtalerne er, at samtalen 
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ligesom de øvrige tilbud (jf. LAB § 22, stk 3) skal guide borgeren hen, hvor der er behov for 

arbejdskraft, og ud fra den enkelte lediges ønsker og forudsætninger hjælpe denne med hurtigst 

muligt at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

 Fritagelse fra: Bek nr. 1003 af 30/8 2015 § 32 stk. 1. 

Samtalernes kadence:

 Kommunerne søger om fritagelse for rettidigheden ifm. afholdelse af jobsamtaler i 
kontaktforløbet.

 Fritagelse fra afholdelse af en jobsamtale hver 4. uge i de første 26 ugers ledighed for sæsonledige

 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16 a

 Fritagelse fra at første fællessamtale skal afholdes som første jobsamtale, men at fællessamtalen 

kan afholdes som anden eller tredje samtale.

 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16 b stk. 1 og § 19.

 Fritagelse fra fællessamtaler for borgere, der er omfattet af en mindre intensiv indsats.

 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16 b og § 21 f.

 Forsøgshjemmel til at udsætte den lovpligtige jobsamtale med a-kassen til anden eller tredje 
samtale.

 Fritagelse fra: Gældende lovgivning: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16 a og § 16 b.

2.2 jobparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere og 2.3 

aktivitetsparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere 

Samtalernes form:

 Kommunerne søger om hjemmel til at formen for jobsamtalerne kan tilpasses den enkelte 
aktuelle situation, således samtalerne kan afholdes enten ved personligt fremmøde, eller via 

telefon, digitalt eller på anden måde, ved gruppesamtaler samt ved korrespondance med andre 

leverandører, som har den direkte kontakt til borgeren.

 Fritagelse fra at alle samtaler skal være med personlig kontakt – LAB § 16 

 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 17 og 18

 Fritagelse fra, at samtalen skal være med personligt fremmøde i de tilfælde, hvor borgerene ikke 

selv anmoder om telefonisk, digital eller anden kontakt – LAB § 20 b stk. 3.

Samtalens indhold:

 Kommunerne ønsker at udvikle indholdet i de lovpligtige jobsamtaler således at der søges 

fritagelse fra det lovpligtige indhold i alle jobsamtaler. Kommunerne ønsker selv at udvikle et 
indhold med fokus på den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv/uddannelsesperspektiv, 

med baggrund i borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i forhold til at kunne 

varetage et arbejde eller deltage i en uddannelse.  Altså at fokus i samtalerne er, at samtalen 

ligesom de øvrige tilbud (jf. LAB § 22, stk 3) skal guide borgeren hen, hvor der er behov for 

arbejdskraft, og ud fra den enkelte lediges ønsker og forudsætninger hjælpe denne med hurtigst 

muligt at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

 Fritagelse fra: Bek nr. 1003 af 30/8 2015 § 32 stk. 1. 

Samtalernes kadence:

 Kommunerne søger om fritagelse for rettidigheden ifm. afholdelse af jobsamtaler i 

kontaktforløbet. I forhold til kadence ansøges der om, at der frem for rettidighed gives øget 

mulighed for, at sætte fokus på, at samtalerne afholdes i det omfang det er relevant i forhold til 

den iværksatte beskæftigelses-/uddannelsesrettede indsats. 
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 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 17 stk. 1

2.4 Revalidender

Samtalernes form:

 Fritagelse fra: LAB § 16 stk. 4 - de individuelle samtale på revalideringsområdet 

 LAB § 18 stk. 5 og 6 - omhandler at samtalerne kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde, 

hvis borger er i tilbud. Hvis borger ikke er i tilbud skal de individuelle samtaler foregå ved 
personlig fremmøde. Kommunerne ønsker i den forbindelse at samtaler med borgere i tilbud også 

kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde

Samtalens indhold:

 Fritagelse fra: Lab § 15 stk. 1 - omhandler tilrettelæggelsen af kontaktforløbet og indholdet i 

kontaktforløbet

Samtalernes kadence:

 Der søges om fritagelse for at skulle afholde samtaler eksakt hver 3 mdr. Der udarbejdes på 

revalideringsområdet en plan, som borger skal følge. Så det ville være formålstjenligt at man 

kunne indkalde efter behov i forhold til om borger følger planen.

 Fritagelse fra: LAB § 18 stk. 1. beskriver, at der senest hver 3 mdr. skal afholdes individuelle 
jobsamtaler

2.5 Sygedagpengemodtagere

På sygedagpengeområdet vil vi gerne have en opblødning af samtale kadencen. Vi ønsker som 

udgangspunkt at følge den kadence som lovgivningen foreskriver men undtagelsesvis at have 

mulighed for at placere samtalerne anderledes hvis det giver mere mening.

Derudover vil vi gerne have lov til at lade andre afholde en samtale for os, og at det er muligt for os at 

have kontakt til borgerne telefonisk eller digitalt eller på anden måde også når borgerne ikke er i 

tilbud

Samtalernes form:

 Fritagelse fra: Sygedagpengelovens § 13b iflg. paragraffen skal opfølgningen foregå i samarbejde 
med den sygemeldte og under hensynstagen til den sygemeldte.

Samtalens indhold:

 Fritagelse fra: Sygedagpengelovens § 13 stk. 4 og 5 Samtalerne kan foregå personligt, telefonisk, 

digitalt eller på anden måde

 Fritagelse fra: Sygedagpengelovens § 13C stk. 2, 3 og 4 - Der skal indgås en aftale med de 
sygemeldte som indeholder beskæftigelsesmål og beskæftigelses indsats.

 For ledige sygemeldte skal man i samtalerne arbejde med en aftale om hvilke indsatser borgerne 

tilbydes. Her ønskes også fritagelse.

Samtalernes kadence:
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 Fritagelse fra: Sygedagpengelovens § 13a stk. 1-4, § 13b stk. 1 - 3, omhandler 

opfølgningssamtalernes sekvens på de forskellige kategorier af sygedagpenge.

2.7 fleksjobbere/fleksjobvisiterede

Her vil vi gerne have mulighed for at tilrettelægge jobsamtalerne individuelt efter borgerens behov 

samt at samtalerne kan foregå på andre måder end personligt, når borgerne ikke er i tilbud og at 

andre, som arbejder med borger kan foretage jobsamtalen 

Samtalernes form:

 Fritagelse fra: LAB § 70d omhandler opfølgningen i fleksjob

 Fritagelse fra: LAB § 73a omhandler opfølgningen på borgere bevilget retten til ledighedsydelse, 

samtalerne her er jobsamtaler, hvor der skal følges op på om borger er aktiv jobsøgende. 

Samtalens indhold:

 LAB § 73a stk. 4 foreskriver at jobsamtalerne kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde 
når de er i tilbud – denne ønskes udbredt til borgere i målgruppe 2.8, der ikke er i tilbud

 LAB § 73a stk 5 omhandler standby ordningen, hvor alvorligt livstruende syge kan få en aftale om 

at opfølgningen på deres sygedagpenge kan foregå uden personlig kontakt – denne paragraf 

ønskes udbredt til de andre borgere i 2.7 målgruppen 

Samtalernes kadence:

 Fritagelse fra: LAB § 73a stk. 2 Jobsamtalerne skal afholdes senest hver gang borger har modtaget 
ledighedsydelse i 3 mdr.

2.11 Personer i ressourceforløb

Samtalernes form:

 Kommunerne søger om at formen for jobsamtalerne tilpasses den enkelte borgeres aktuelle 

situation, således samtalerne kan afholdes enten ved personligt fremmøde, eller via telefon, 

digitalt eller på anden måde, ved gruppesamtaler samt ved korrespondance med andre 

leverandører, som har den direkte kontakt til borgeren.

 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 18

Samtalens indhold:

 Kommunerne ønsker at udvikle indholdet i de lovpligtige jobsamtaler således at der søges 

fritagelse fra det lovpligtige indhold. Kommunerne ønsker selv at udvikle et indhold med fokus på 

den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv/uddannelsesperspektiv, med baggrund i 

borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i forhold til at kunne varetage et arbejde 

eller deltage i en uddannelse på ordinære vilkår.  Altså at fokus i jobsamtalerne tager 

udgangspunkt i formål for Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (§ 1 stk. 3) ” bistå borgeren til så 

hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og 

deres familie”

 Fritagelse fra: Bek nr. 1003 af 30/8 2015 § 32 

Samtalernes kadence:

 Kommunerne søger om fritagelse for rettidigheden ifm. afholdelse af jobsamtaler i 

kontaktforløbet. I forhold til frekvens anbefales at der frem for rettidighed sættes fokus på at 
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samtalerne afholdes i det omfang det er relevant i forhold til den iværksatte beskæftigelses-

/uddannelsesrettede indsats. 

 Fritagelse fra:  LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 18 stk. 3 og 4 

2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp – uddannelsesparate og aktivitetsparate

Samtalernes form:

 Kommunerne søger om at formen for jobsamtalerne tilpasses den enkelte borgeres aktuelle 

situation, således samtalerne kan afholdes enten ved personligt fremmøde, eller via telefon, 

digitalt eller på anden måde, ved gruppesamtaler samt ved korrespondance med andre 

leverandører, som har den direkte kontakt til borgeren.

 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 17 og 18

Samtalens indhold:

 Kommunerne ønsker at udvikle indholdet i de lovpligtige jobsamtaler således at der søges 

fritagelse fra det lovpligtige indhold i alle jobsamtaler. Kommunerne ønsker selv at udvikle et 

indhold med fokus på den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv/uddannelsesperspektiv, 

med baggrund i borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i forhold til at kunne 

varetage et arbejde eller deltage i en uddannelse på ordinære vilkår.  Altså at fokus i 

jobsamtalerne tager udgangspunkt i formål for Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (§ 1 stk. 3) ” 

bistå borgeren til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan 

forsørge sig selv og deres familie”

 Fritagelse fra: Bek nr. 1003 af 30/8 2015 § 33 

Samtalernes kadence:

 Kommunerne søger om fritagelse for rettidigheden ifm. afholdelse af jobsamtaler i 
kontaktforløbet. I forhold til kadence ansøges der om, at der frem for rettidighed gives øget 

mulighed for, at sætte fokus på at samtalerne afholdes i det omfang det er relevant i forhold til 

den iværksatte beskæftigelses-/uddannelsesrettede indsats. 

 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 18 stk. 3 og 4

2.14 jobafklaringsforløb

Samtalernes form:

 LAB § 16 stk. 8 omhandler kontaktforløbet hvor der skal afholdes individuelle personlige samtaler 

med henblik på at vurdere om borger har mulighed for at komme i arbejde eller fortsat er 

uarbejdsdygtig

Samtalens indhold:

 LAB § 68g omhandler den løbende opfølgning på jobafklaringsforløbene ud fra den indsatsplan 
som er udarbejdet, og som skal justeres løbende efter borgernes behov og aktuelle situation og 

bistå borgeren med at følge rehabiliteringsplanen

Samtalernes kadence:

 LAB § 18 stk. 2 De individuelle opfølgningssamtaler skal afholdes løbende tilpasset borgerens 

behov og afholdes mindst 6 gange indenfor 12 kalender måneder.
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4. Hvordan realiseres de forventede resultater

Fokus på udvikling, afprøvning og tilpasning af nye kontaktforløb

Der er tale om et omfattende forsøg, som omfatter mange borgere og ændrer betydeligt på den måde 

jobcentrene gennemfører samtaleforløb. Forsøget vil derfor blive gennemført i tre faser og der vil 

gennem forsøget blive sat fokus på udvikling, afprøvning og tilpasning af de nye kontaktforløb. Dette 

skal ses i forlængelse af, at slutevalueringen af frikommuneordningen anbefaler, at der arbejdes med 

udvikling af en prototype for indsatsen og test. 

Forsøget indrettes således, at de enkelte kommuner frit kan vælge, hvordan de ønsker at udforme 

forsøget inden for den overordnede ramme af forsøgsansøgningen. Nogle kommuner ønsker at 

gennemføre forsøget med alle tre overordnede temaer og for alle målgrupper, andre kommuner 

ønsker at fokusere på enkelte temaer og målgrupper. Derfor vil der blive udviklet en kommunespecifik 

plan for forsøget og en overordnet plan på tværs af kommunerne.  

Udrulningen af forsøget vil gennemgå tre faser – se nedenstående figur:

For både at gøre plads til innovation og udvikling og få afprøvet konkrete indsatser i kommunerne, og 

på tværs af kommunerne, gennemføres forsøget i tre faser. De tre faser beskrives kort nedenfor: 

Klargøring og metodemodning (fase 1): I denne fase får kommunerne mulighed for at 

viderebearbejde deres egen indsats inden for rammerne af den samlede ansøgning. Desuden 

beslutter kommunerne i denne fase, hvilke målgrupper og temaer de ønsker at inkludere i forsøget. 

Denne fase vil være på ca. 3-6 måneder, hvor der nedsættes lokale arbejdsgrupper til at udarbejde 

konkrete materialer fx skabeloner til samtaler. Dermed gives der plads til at kommunerne kan tilpasse 

indsatsen til lokale forhold, udvikle nye materialer og teste pilotforsøg på forskellige målgrupper, 

således der sikres et solidt grundlag for implementeringen af de lokale forsøg. På tværs af 

kommunerne deles erfaringer i denne fase.  
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Implementering og opfølgning (fase 2): Efter indsatsen er på plads og kommunerne har tilpasset 

indsatserne til deres lokale kontekst, sættes der fokus på implementering og opfølgning. 

Slutevalueringen af frikommuneordningen anbefaler desuden, at der lægges vægt på implementering 

og organisering af forsøgene. Implementering og organisering har derfor også en central rolle i 

forhold til at realisere de forventede resultater. For at sikre en god implementering vil der være fokus 

følgende:

 At opstille klare mål og succeskriterier for forsøget 

 En realistisk tidsplan

 En klar rolle- og ansvarsfordeling internt i kommunen og på tværs af kommuner 

 At der afsættes den fornødne tid og ressourcer

 Der er udarbejdes relevante procedurer/arbejdsgangs-beskrivelser 

 Registreringspraksis og godkendelse af revision

 Medarbejderne klædes på til opgaven (fx undervisning i jobrettede samtaler) 

 Der følges løbende op på fremdrift og udfordringer i forsøget.

Derudover nedsættes der arbejdsgrupper og styregrupper internt i kommunerne og på tværs af 

kommuner, således at der sikres den nødvendige forankring og fokus på alle ledelsesniveauer og 

medarbejderne får ejerskab over forsøget. 

Evaluering (fase 3):

Evalueringsfasen kommer i naturlig forlængelse af implementerings- og opfølgningsfasen og 

igangsættes ca. et år/ halvanden før forsøget skal være færdigevalueret. I evalueringsfasen sættes der 

fokus på at beskrive indsatsen grundigt og dokumentere effekterne. Evalueringsfasen vil blive 

beskrevet nærmere i næste afsnit.  

Gennem forsøget vil der være fokus på at informere og inddrage relevante interessenter i processen 

omkring forsøget. Dette gøres i eksisterende fora som fx RAR, LAR og diverse a-kasseudvalg i 

kommunerne.  

5. Evaluering

Ambitiøs evalueringsdesign med fokus på effekter og en detaljeret beskrivelse af indsats

Kommunerne tilstræber at gennemføre så ambitiøs en evaluering som muligt under forudsætning af, 

at evalueringen som udgangspunkt kan gennemføres med de nuværende registreringer i fagsystemer, 

arbejdsgangsbeskrivelser og Dreamdata. Når kommunerne har endeligt fastlagt, hvilke målgrupper og 

tiltag, der skal arbejdes med i de lokale forsøg fastlægges et endeligt design, der vil udforske og 

nyttiggøre de muligheder for sammenligningsgrupper, der kan etableres dels indbyrdes mellem 

kommuner, der fx anvender samme tiltag til forskellige målgrupper, eller forskellige tiltag for samme 

målgruppe, dels muligheder for etablering af eksterne kontrolgrupper i kommuneklynger med brug af 

kvasieksperimentelle metoder baseret på DREAM-data. 

Med en ambitiøs evaluering vil forsøgene i netværket bidrage med ny viden om, hvorvidt og hvordan 

en øget fleksibiliteten i samtalerne med afsæt i borgernes situation kan øge effekten af samtaler 
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gennem øget empowerment og motivation, samt hvilke former for fleksibilitet (form, indhold eller 

kadence), der er mest effektiv i forhold til hvilke målgrupper. 

De endelige målepunkter fastlægges, når de lokale udformninger af forsøgene ligger fast, men vil som 
udgangspunkt omfatte effektmål i forhold til jobeffekter, evt. suppleret med mål for 

motivation/empowerment, og indsatsrettede målepunkter vedr. samtalernes form, indhold og 

kadence. 

Kommunerne ønsker at indgå en dialog med STAR om, hvorvidt og hvordan de eksisterende 

fagsystemer kan suppleres med et mindre antal supplerende indikatorer, og dermed understøtte 

dokumentationen på en måde, hvor der kan sikres et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag for en 

ambitiøs evaluering, uden at kommunerne er nødt til at anvende parallelle registreringssystemer.

Evalueringen tilrettelægges ift. følgende proces: Kommunerne ønsker først at have et frirum til at 

udvikle nye lokale indsatser og afprøve dem. I denne fase vil der løbende være en faglig vurdering og 

dertilhørende tilpasning af indsatserne. Efter klargøring og metodemodning vil de endelige indsatser 

være på plads og klar til at blive implementeret. Herefter implementeres indsatserne i kommunerne 

og der foretages små justeringer ud fra de løbende erfaringer. Endelig igangsættes evalueringsfasen, 

hvor indsatserne fastlåses i kommunerne og der fokuseres på at beskrive indsatsen detaljeret, således 

det står helt klart hvilken indsats, der har været gennemført i de pågældende kommuner. 
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Ansøgning nr. 5: Fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk Frikommunenetværk Nordjylland - En mere fleksibel og effektiv 

beskæftigelsesindsats

Titel på forsøg Fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene

Deltagerkommuner Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted

Faglig kontaktperson Jannie Knudsen

Telefon 72577511/41912511 E-mail jku@jammerbugt.dk

Netværkskoordinator Nette Ben-Yedidia

Telefon 99312725 E-mail Nby-jobcenter@aalborg.dk

Dato for ansøgning 1.december 2016

1. Beskrivelse af forsøget

Indledning og baggrund for ansøgning 

Der er både ved tilbud om virksomhedspraktik og ved tilbud om ansættelse med løntilskud på en 

virksomhed et krav om, at der på virksomheden skal være et rimeligt forhold mellem antallet af 

ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i 

virksomhedspraktik.

Det er et generelt krav, der gælder for alle virksomheder, både offentlige og private virksomheder.

Dette forholdstalskrav (rimelighedskrav) fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 48, 

stk. 1, for så vidt angår virksomhedspraktik og af LAB § 62 for løntilskud.

Der er således grænser for, hvor mange personer en virksomhed kan have i virksomhedspraktik 

og/eller løntilskud. I virksomheder med 0 til 50 ansatte må der maksimalt være én person i 

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p62&schultzlink=lov20030419#p62
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p48&schultzlink=lov20030419#p48
mailto:jku@jammerbugt.dk
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virksomhedspraktik eller i løntilskud for hver 5 ansatte på ordinære vilkår. Hvis en virksomhed har 50 

ansatte eller flere, kan der herudover maksimalt være én person i løntilskud eller i virksomhedspraktik 

for hver 10 ordinært ansatte, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) § 53, stk. 1, 

og § 70, stk. 1.

Rimelighedskravet skal sikre, at en person i virksomhedspraktik eller i løntilskud får det ønskede 

faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet ved at ansættelsen sker på en ordinær arbejdsplads 

med ordinære kolleger, og hvor der kun i begrænset omfang er personer i tilbud om 

virksomhedspraktik eller ansatte i løntilskud. Kravet skal således støtte den ledige i at deltage i 

ordinær indsats, men skal også beskytte arbejdstagere generelt for at sikre, at virksomhederne ikke 

får for stor mulighed for at benytte sig af ”gratis arbejdskraft”.

Kravet supplerer merbeskæftigelseskravet, som indebærer, at der ved ansættelse af en ledig med 

offentligt tilskud skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos den enkelte arbejdsgiver.

Rimelighedskravet er således sammen med merbeskæftigelseskravet med til at hindre fortrængning 

af ordinært ansatte.

De nordjyske kommuner ønsker i visse tilfælde at udfordre disse bestemmelser, fordi 
bestemmelserne sætter begrænsninger på de muligheder, som kommunerne ser for udvikling af de 

borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Mange af de nordjyske kommuner er præget af en erhvervsstruktur med mange små og mellemstore 

virksomheder, hvilket er gældende i Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted. Til eksempel kan 

nævnes, at der i Jammerbugt Kommune er godt 2.000 virksomheder, hvoraf ca. 1.000 er 
enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder med 1-2 ansatte. Blandt disse små virksomheder er der 

en del virksomheder, der ved ejeren selv eller den enkelte ansatte gerne påtager sig et stort socialt 

ansvar og har gode kompetencer i forhold til at udvikle borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Med dette udgangspunkt har kommunerne brug for mere lempelighed i forhold til kravet om 

forholdstal.

Det konkrete forsøg

Kommunerne ønsker mere fleksible regler f.s.v.a. borgere langt fra arbejdsmarkedet. Mange af disse 

borgere har brug for små miljøer i trygge rammer med få ”fremmede” omkring sig og har derfor ikke 

de behov, som forholdstalsreglerne bl.a. er sat i verden for at honorere. Samtidig repræsenterer de 

ingen eller kun ringe arbejdsindsats, hvorfor det ikke bør frygtes, at de overtager ordinært arbejde fra 

andre potentielle ansatte. Tværtimod skal der oftest ydes en indsats fra den deltagende virksomheds 

side, da der skal arbejdes med borgerne for, at disse kan få den nødvendige progression. 

Kommunerne ønsker at kunne friholde disse borgere fra reglerne om forholdstal i de perioder, hvor 

rådgiverne sammen med borgeren vurderer, at de ikke repræsenterer en reel arbejdskraft –

alternativt at kunne beregne forholdstallet forholdsmæssigt i forhold til de timer, som borgerne er i 

den virksomhedsrettede indsats, således at f.eks. 3 borgere, der hver ”arbejder” ca. 10 timer hver 

tilsammen udgør den ene i virksomhedsrettet indsats, som de helt små virksomheder må have 

tilknyttet samtidig.

Herved opnås mulighed for, at borgere kan opstartes i praktikker i par – også i de små virksomheder -, 

hvilket til tider efterspørges fra særligt de unge borgere. Borgere, der er så langt fra arbejdsmarkedet, 

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p70&schultzlink=bek20131645#p70
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p53&schultzlink=bek20131645#p53
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som tilfældet er for borgere i nærværende forsøg, har således indledningsvist ikke nødvendigvis 

behov for at spejle sig i ordinært ansatte, men i højere grad at kunne opleve sig som trygge blandt 

ligestillede borgere, der også har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. 

Undtagelsen bør kun gælde i forhold til virksomhedspraktikker, idet borgere, der kan præstere i et 

løntilskudsjob må antages at repræsentere en vis arbejdskraft.

Det bemærkes, at der i forsøget vedrørende integrationsindsatsen suppleres med et forslag om, at 

flygtninge i sprogpraktikker helt undtages de første 6 måneder af integrationsperioden.

Målgrupper

Der skal være tale om borgere, der er langt fra arbejdsmarkedstilknytning, hvilket vil sige borgere 

inden for kategorierne:

- Aktivitetsparate kontanhjælpsmodtagere

- Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

- Aktivitetsparate flygtninge (ud over de første 6 måneder i integrationsperioden – se andet 

forsøg)

- Visse borgere på ledighedsydelse med mere end 1½ års ledighed

- Borgere i ressourceforløb

Det vil ikke være alle borgere inden for målgrupperne, der skal opnå fritagelse for forholdstalskravet. 

Fritagelsen vil skulle basere sig på en individuel vurdering og skal konkret begrundes. Der skal således 

være tale om borgere, der bedst udvikler sig i små og trygge miljøer eller miljøer, der har særligt fokus 

på trygge rammer omkring borgerne såsom i virksomhedscentre og socialøkonomiske virksomheder. 

Samtidig skal borgerne ikke repræsenterer en egentlig arbejdskraft i perioden for fritagelsen.

Når en borger fritages, skal fritagelsen følges af en forventning om, hvilket delmål (progression), der 

skal være opnået, før borgeren ikke længere kan siges at kunne være fritaget. Dette kunne være, når 

borger har udviklet sig i en sådan grad, at der kunne blive tale om et løntilskud eller få ordinære 

timer.

2. Mål og forventede resultater

Med en sådan fritagelsesmulighed må det forventes, at det vil være muligt at finde de fornødne 

virksomhedspraktikpladser til en større gruppe af borgere, der ellers kan være svære at placere, når 

det samtidig er en forudsætning, at borgerne qua placeringen gerne skal gennemgå en progression.

Målet må derfor være, at antallet af borgere inden for målgruppen for fritagelse, der opnår en 

virksomhedsrettet indsats i perioder, hvor de ellers ikke repræsenterer en arbejdskraft, kan øges med 

25%. Af disse må 60% med de nye forbedrede rammer for den virksomhedsrettede indsats forventes 

at kunne udvikle sig i en sådan grad, at de går fra at være i målgruppen for fritagelse til at komme ud 

af denne målgruppe, hvilket vil sige til at kunne ansættes i løntilskudsjob eller i ordinære timer.
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3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.

Konkret er der behov for, at Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) § 48 kan fraviges i tilfælde, hvor 

borgere inden for ovennævnte målgruppe deltager i virksomhedspraktikker i små og mellemstore 

virksomheder, i virksomhedscentre eller i socialøkonomiske virksomheder.

§ 48. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet 

af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud efter 

kapitel 12.

Stk. 2. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om 

etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens 

ansatte.

Stk. 3. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have 

været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant.

Fravigelsen skal helst bestå i, at disse borgere helt undtages fra forholdstalsreglerne, da dette er langt 

den letteste administrative løsning. Alternativt kan fravigelsen bestå i, at relevante borgere kun tæller 

med i forholdstalsreglen forholdsmæssigt med de timer, som de deltager i praktikken med.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater

De forventede resultater realiseres ved at udnytte det gode samarbejde, som jobcentrene i forvejen 
har med små og mellemstore virksomheder samt de virksomheder, hvor der er oprettet 

virksomhedscentre og med socialøkonomiske virksomheder.

Jobcentrenes virksomhedskonsulenter har så indgående kendskab til det lokale erhvervsliv, at de vil 

vide, hvilke virksomheder der både kan og vil kunne løfte opgaven med at udvikle borgere i 

ovenstående målgruppe. Det vil desuden forudsatte, at jobcenterets rådgivere er kompetente i 

forhold til at beskrive konkrete delmål (progression), således at virksomhedskonsulenterne og 

virksomhederne har en forudsætning for at kunne arbejde med og udvikle borgerne. Herudover skal 

der sættes fokus på, hvorledes jobcenteret i øvrigt kan støtte op om indsatsen, f.eks. i form af 

mentorstøtte.

En sidste væsentlig forudsætning for succes er en meget tæt opfølgning far jobcenterets side på 

opgaven, således at det sikres, at udviklingen går i rigtig retning, at der er tale om rette match mellem 

borger og virksomhed, at borger kommer videre i sin udvikling ved udløb af tilbud etc.

5. Evaluering

Konkret vil evalueringen bestå i at følge op på målene fremsat ovenfor. 

Hertil foreslås, at der gennemføres en kvalitativ evaluering hos de virksomheder, som kommer til at 

deltage i forsøget samt med en delmængde af de borgere, der bliver fritaget for at høre fra såvel 
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virksomheder som borgere, hvad de nye tryggere rammer for den virksomhedsrettede indsats 

konkret betyder for de involvere parter.

Det endelige evalueringsdesign fastsættes i samarbejde med KORA, når fritagelsen foreligger.
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Ansøgning nr. 6: Fleksible rammer for uddannelse

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II
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Frikommunenetværk Nordjylland

Titel på forsøg Fleksible rammer for uddannelse

Deltagerkommuner Frederikshavn Kommune

Faglig kontaktperson Tore Knakkergård

Telefon 99319085 E-mail TKN-jobcenter@aalborg.dk

Netværkskoordinator Netta Ben-Yedidia

Telefon 99312725 E-mail NBY-jobcenter@aalborg.dk

Dato for ansøgning 1. december 2016

1. Beskrivelse af forsøget

Det opleves, at lovgivningsmæssige begrænsninger hindrer, at jobcentret kan bevilge de former for 

uddannelse, der vurderes bedst at kunne bringe den enkelte ledige dagpengemodtager hurtigst 

muligt i varig beskæftigelse. 

Det drejer sig om begrænsningen på maks. 6 ugers vejledning og opkvalificering inden for de første 26 

ugers sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere under 30 år med en 

erhvervskompetencegivende uddannelse samt for dagpengemodtagere over 30 år. Herudover drejer 

det sig om den manglende mulighed for at bevilge studie- og erhvervskompetencegivende 

uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år.

Disse regler vurderes at stå i vejen for jobcentrenes muligheder for at understøtte løft fra ufaglært til 

faglært tidligt i ledighedsforløbet.

Der ønskes derfor mulighed for at kunne dispensere for bestemte regler ifm. nævnte muligheder for 

bevilling af uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Begrænsning på 6 ugers vejledning og opkvalificering i løbet af de første 6 måneders ledighed samt 

begrænsning mht. studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse
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Det opleves, at begrænsningen på maksimalt 6 ugers opkvalificering inden for de første 26 ugers 

sammenlagt ledighed i visse tilfælde står i vejen for at kunne afgive det tilbud, der hurtigst muligt vil 

bringe den ledige i varig beskæftigelse.

Det foreslås, at begrænsningen ophæves for ufaglærte, ledige med forældet uddannelse samt ledige 

med skånehensyn, der bevirker, at de vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er 

uddannede til, således kommunerne kan afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne 

bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette vil give mulighed for at bevillige grundforløb og dermed 

understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet. Da der endvidere er regler om 

formålet med det enkelte tilbud, betyder dette, at jobcentret fortsat kun kan afgive tilbud til den 

enkelte borger i overensstemmelse med de i lovgivningen konkret fastsatte formål, dvs. med henblik 

på beskæftigelse. Dette ses at være i tråd med intentionerne i refusionsreformen, der netop lægger 

op til at anvende de mest effektive tilbud så hurtigt som muligt i ledighedsforløbet.

I forlængelse af ovenstående foreslås det endvidere, at begrænsningen mht. bevilling af studie- og 

erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år ophæves for nævnte 

målgrupper, da denne ellers vil hindre bevilling af uddannelse til en del af disse.

2. Mål og forventede resultater

Det forventes, at de mere fleksible rammer for bevilling af uddannelse vil medføre, at der bevilges 
flere forløb, som det ikke tidligere var muligt at bevilge, og at disse forløb fører til, at flere vil komme i 

varig beskæftigelse.

Det forventes endvidere, at mere fleksible rammer for bevilling af uddannelse vil kunne forebygge 

langtidsledighed, da ufaglærte har større risiko for at blive langtidsledige end de fleste øvrige grupper 

forsikrede ledige.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.

Der dispenseres via forsøgsbekendtgørelse for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 34 og 37 for 

nævnte målgrupper.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater

Der vil være fokus på den bredere mulighed for anvendelsen af de nævnte redskaber i den daglige 
indsats i jobcentret. Alle medarbejdere informeres om mulighederne, og der følges løbende op på 

anvendelsens omfang mhp. på at sikre fokus.  



59

5. Evaluering

Der foretages løbende opfølgning på, om der bevilges flere forløb, som det ikke tidligere var muligt at
bevilge. Der følges endvidere op på effekten af disse forløb. De konkrete effektmålinger udvikles i 

samarbejde med KORA, STAR og Beskæftigelsesministeriet.

Ansøgning nr. 7: Et individuelt og fleksibel integrationsprogram
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk Fleksible rammer for integrationsindsatsen  
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Titel på forsøg Et individuelt og fleksibel integrationsprogram

Deltagerkommuner Frederikshavn-, Hjørring- og Jammerbugt kommuner

Faglig kontaktperson Anders Andersen, Frederikshavn Kommune

Telefon 9845 7201 E-mail anad@frederikshavn.dk

Netværkskoordinator Nette Ben-Yedidia

Telefon 99312725 E-mail Nby-jobcenter@aalborg.dk

Dato for ansøgning 1. ansøgningsrunde: 1. december 2016

1. Beskrivelse af forsøget

Målgruppe

Job-, aktivitets- og uddannelsesparate udlændinge under integrationsloven.

Problemstillinger

Alle skal mødes som jobparate

Ifølge Integrationsloven (L189) skal som udgangspunkt alle nyankomne integrationsborgere, som 

overdrages til kommunerne fra asylfasen, mødes som jobparate - eneste undtagelse er åbenlyst 

aktivitetsparate borgere.

De jobparate integrationsborgere skal senest 4 uger efter, kommunen har overtaget borgeransvaret, 

starte i virksomhedsrettet aktivering. I det første år af integrationsperioden må der højest være 6 

uger mellem de virksomhedsrettede tilbud for de jobparate integrationsborgere.

Deltagerkommunerne er enige i, at en hurtig arbejdsmarkedsrettet indsats med få afbrydelser er den 

rette vej til at få integreret flest mulige integrationsborgere på arbejdsmarkedet. Dog deler 

deltagerkommunerne også den opfattelse, at der er behov for en mere fleksibel indsats, som i højere 

grad kan tilpasses den enkelte integrationsborgers behov og forudsætninger. 

Den nuværende lovgivning kan betyde, at en relativ høj andel af de virksomhedsrettede forløb ikke 

bliver en succes for hverken virksomhederne eller integrationsborgerne, da sidstnævnte ganske 
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enkelt ikke er klar til at komme ud i en virksomhed pga. for store kulturelle, sproglige, fysiske eller 

psykiske barrierer. Erfaringerne viser, at den type forløb indebærer en risiko for, at nogle lokale 

virksomheder vælger at trække sig fra samarbejdet om integrationsindsatsen.

En anden udfordring ved den nuværende lovs krav er, at indsatsen for unge uddannelsesparate 

integrationsborgere under 30 år i højere grad bør fokusere på uddannelse frem for 

virksomhedspraktik for at få de unge kan få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formål & Indsatser omfattet af forsøget

Formålet med forsøget er, at indsatsen i højere grad gøres individuel og fleksibel på baggrund af en 

konkret vurdering af borgerens job- og uddannelsesparathed, som skal ske inden for de første 4 uger 

efter borgerens ankomst til kommunen.

Vi foreslår, at integrationsindsatsen opdeles i en ungeindsats for personer mellem 18 og 29 år, og en 

indsats for borgere mellem 30 og 65 år. På den måde vil integrationsindsatsen blive parallel til 

beskæftigelsesindsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Hver delmålgruppe kan tilbydes forskellige indsatser (spor). Begge grupper kan tilbydes et 

 fast track, som følger den nuværende lovgivning fuldt ud

 slow track, hvor der tilbydes et mere fleksibelt arbejdsmarkedsrettet forløb

 jobrettet spor for aktivitetsparate

 rehab spor for aktivitetsparate med begrænset arbejdsevne.

Derudover kan ungegruppen tilbydes et uddannelsesspor. 

Alle spor uddybes neden for.

Spor 1: Uddannelsesspor

Uddannelsesparate unge bør have mulighed for en fokuseret indsats rettet mod uddannelse. Det 

indebærer, at disse unge tilføres de nødvendige danskkundskaber via intensiv sprogundervisning samt

får mulighed for at blive undervist i andre vigtige basisfag end dansk.
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Det indebærer, at det ud fra en individuel vurdering skal være muligt at kunne fritage de 

uddannelsesparate unge fra kravet om en virksomhedsrettet indsats og i stedet fokusere på en hurtig 

tilegnelse af de kompetencer, der kræves for at indgå i det ordinære uddannelsessystem.

De unge, som den enkelte kommune ikke ønsker at tilbyde uddannelsessporet, tilbydes et af de 

øvrige fire spor.

Spor 2: Fast track (jobparate): 

Hurtig opstart i virksomhedsrettet aktivitet for jobparate integrationsborgere præcis som det står 

beskrevet i den nuværende integrationslovgivning.

Spor 3: Slow track (jobparate):

En jobrettet indsats som ligeledes starter senest 4 uger efter integrationsborgerens ankomst til 

kommunen. Målgruppen er jobparate integrationsborgere med meget lave sprogkundskaber, og hvor 

der er usikkerhed om mulighederne for indlæring af både sprog og faglige kundskaber. Borgeren er 

måske analfabet, eller latinsk analfabet, og har ingen eller kun ganske ringe arbejdserfaring/-

baggrund.

Det primære tilbud er sprogpraktikker, som i modsætning til virksomhedspraktikker ikke tæller med i 

forholdstallene. Men der skal også være mulighed for særlige vejlednings- og afklaringstilbud mv.

Det indebærer, at der fraviges fra kravet om virksomhedsrettet aktivering senest 1 måned efter 

overtagelse af ansvar, at tilbudsviften skal være arbejdsmarkedsrettet men mere større fleksibilitet, 

samt fravigelse af forholdstalskrav i længerevarende sprogpraktikker.

Spor 4: Jobrettet spor (aktivitetsparate)

Indsatsen tilrettet fleksibelt efter den enkelte borgers forudsætninger og behov og har fokus på at 

borgeren skal udvikles i retning af arbejdsmarkedet. 

Det indebærer, at der fraviges fra krav om virksomhedsrettet aktivering inden 1 måned efter

kommunens overtagelse af ansvar.

Spor 5: Rehab spor
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Indsatsen peger i retning af rehabilitering. Borgeren forventes ikke at kunne få en tilknytning til 

arbejdsmarkedet på hverken kort eller lang sigt. 

Herunder fravigelse af krav om virksomhedsrettet aktivering inden 1 måned efter overtagelse af 

ansvar.

Grafisk kan ovenstående model fremstilles således:

Det er en vigtig pointe, at mindst 50 pct. af de nyankomne integrationsborgere over 30 år skal tilbydes 

fast track, og at mindst 70 pct. i ungegruppen skal følge uddannelsessporet eller fast track i alle 

kommuner. 

Men samtidig er det op til den enkelte kommune at dimensionere de øvrige delmålgrupper ud fra 

sammensætningen af den samlede gruppe af integrationsborgere og en individuel vurdering af 

borgerne. 
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Dette er hensigtsmæssigt for at tilgodese, at der er stor forskel på sammensætningen af de grupper af 

integrationsborgere, de enkelte kommuner får visiteret.

2. Mål og forventede resultater

Målgruppe: Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år 

Spor 1 - Uddannelsesspor

Målet er, at så mange af de unge som muligt, fastholdes i-/forberedes til så hurtigt som muligt, at 

blive i stand til at gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. 

For at opnå dette, vurderes det hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at tilbyde 5 dages 

sprogundervisning m.v. til denne målgruppe. Effekten af, at kunne tilrettelægge undervisningen på 

denne måde er, at min. 90 % af de unge, der fritages for den virksomhedsrettede indsats, vil være i 

stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår senest efter 2 ½ år på 

Integrationsydelse. Det vurderes på relativ kort sigt at blive en økonomisk gevinst for kommunen, da 
de unge vil gå fra Integrationsydelse til SU, og på længere sigt en samfundsøkonomisk stor gevinst, da 

der er evidens for at uddannelse er med til at sikre fast tilknytning til arbejdsmarkedet, med alle de 

fordele det afstedkommer bl.a. i form af skatteindtægter etc. 

En 5 dages undervisningsuge vurderes samtidigt at være medvirkende til en hurtigere gennemløbstid 

af integrationsperioden for den enkelte flygtning.

Det kan forventes at ca. 10 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

Målgruppe: Jobparate

Spor 2 – Fast track (jobparat med arbejdserfaring/brancheerfaring og på vej med sprog)

Inden tilflytningen anvendes borgerens kompetenceafdækning til at finde egnet job eller praktikplads, 

således at vi senest indenfor første 2-4 uger efter modtagelsen har borgeren videre i 

virksomhedsvendt aktivitet eller ordinært job. Der kan eventuelt anholdes samtale med borgeren via 

video eller Skype inden modtagelsen for yderligere afklaringer. Det forsøges afklaret, om der er behov 

for yderligere kompetenceafklaring eller der skal bygges på eksisterende kompetencer.

Der ses et stort behov for at kunne etablere en række sprogpraktikker, hvor fokus alene er at udvikle 

det danske sprog og tilegnelse af dansk (arbejds-)kultur og kulturforståelse. Når der etableres sprog-

praktikker ønsker vi at indgå aftale med fagbevægelsen om, at disse ikke indgår i forholdstalskravene, 
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således at virksomheder både kan have ”almindelige” praktikker/løntilskud, hvor forholdstallene 

tæller og disse særlige sprogpraktikker uden for forholdstalskravene.

Danskuddannelsesloven gør det muligt at kombinere danskuddannelserne med sprogpraktik på virk-

somheder og uddannelsesinstitutioner. Denne aktivitet er blevet understøttet gennem Udlændinge, 

Integrations- og Boligministeriets pulje ”Sprogpraktik”, som har ydet tilskud til sprogpraktikprojekter 

og til erfaringsopsamling. Det understreges heri, hvorfor det er vigtigt med et tæt samarbejde mellem 

praktikplads, sprogcenter og praktikant. Det beskrives endvidere, hvordan sprogpraktikforløbet kan 

være med til at styrke den enkeltes motivation, progression og forberedelse frem mod næste 

modultest i sprogundervisningen.

Det kan forventes at minimum 50-70 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

Spor 3 – Slow track (jobparat med ringe eller ingen arbejdserfaring – på vej med sprog eller mulighed 

for indlæringsproblemer, ingen/lav uddannelse, analfabet m.m.)

Udfordringerne afklares så vidt muligt inden tilflytningen til kommunen via Asylcenter. Der skal dels 

igangsættes et længerevarende sprogforløb og dels ske en nærmere afklaring af faglige erfaringer 

med henblik på at fastlægge vejen til ordinært job bedst muligt. Det er vigtigt, at borgeren oplever en 

progression i sin udvikling – både fagligt og sprogligt – af hensyn til at fastholde borgerens motivation 

og vilje.

Det kan forventes at maksimum 20-30 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

Målgruppe: Aktivitetsparate

Spor 4 – Jobrettet spor (usikkerhed om borgerens helbred/psyke m.m.)

Der er en klar forventning om, at borgeren vil kunne anvende sine faglige kompetencer og erfaringer 

på det danske arbejdsmarked. Der er dog visse usikkerheder i forhold til helbred, herunder eventuelle 

traumer hos borgeren selv eller nærmeste familie, hvilket ofte påvirker muligheden for en hurtig 

place-ring i job, uddannelse eller sprogskole. Der kan eventuelt etableres virksomhedspraktik med 

fokus på afklaring af borgerens kortsigtede muligheder, herunder ligeledes forforløb.

Det kan forventes at op til 10 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

Spor 5 – Rehabilitering: (kroniske lidelser der forhindre tilknytning til arbejdsmarkedet)
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Der fokuseres primært på at få den gode integration – primært at få det danske sprog ind hos borge-

ren. Desuden at få afklaret borgerens helbred og fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Der kan eventuelt 

arbejdes i retning af tilbud jf. §§103 i Serviceloven.

Det kan forventes at 3-5 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.

Påkrævede undtagelser fra gældende lovgivning:

Målgruppe: Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år - Spor 1 

Behov for fritagelser for nedennævnte bestemmelser i Integrationsloven:

Integrationsloven § 16 

Stk. 6.

Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved integrationsprogrammets 

påbegyndelse give en udlænding, som modtager integrationsydelse, et virksomhedsrettet tilbud i 

form af virksomhedspraktik eller løntilskud, jf. §§ 23 b og 23 c, medmindre det er åbenbart, at 

udlændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

Integrationsloven § 17 a.

For en udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud i medfør af § 23 tilrettelægges som en 

kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. For en jobparat udlænding må der maksimalt være 6 uger 

mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud 

efter §§ 23 b og 23 c, jf. dog stk. 3. For en aktivitetsparat udlænding tilrettelægges den kontinuerlige 

virksomhedsrettede indsats efter en konkret vurdering af udlændingens forudsætninger og behov. 

For en aktivitetsparat udlænding kan de virksomhedsrettede tilbud i de første 6 måneder efter 

kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for udlændingen omfatte forberedende forløb til 

virksomhedsrettede tilbud, jf. § 23 a, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2.

http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p21f&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23a
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p21f&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23c
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p21f&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23b
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p21f&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p21f&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p16
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p21f&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23c
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p21f&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23b
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For en jobparat udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud efter §§ 23 b og 23 c have en varighed 

på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. I det første år af integrationsprogrammet kan tilbud om 

nytteindsats efter § 23 b, stk. 1, 1. pkt., ikke medregnes i timekravet efter 1. pkt. For en 

aktivitetsparat udlænding fastsættes timetallet efter en konkret vurdering af udlændingens 

forudsætninger og behov.

Integrationsloven § 23.

Til udlændinge, der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til integrationsydelse efter lov 

om aktiv socialpolitik, skal kommunalbestyrelsen give tilbud om

1) vejledning og opkvalificering, herunder forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud, jf. § 23 

a,

2) virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, jf. § 23 b, eller

3) ansættelse med løntilskud, jf. § 23 c

Målgruppe: Job- og aktivitetsparate udlændinge under integrationsloven – Spor 2-5

Integrationslovens § 16

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal, hvis de på et tidspunkt for kommunalbestyrelsens 

overtagelse for integrationsansvar, er fyldt 18 år, have tilbudt et integrationsprogram, som 

tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse.

Stk. 2. 

For flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der er berettiget til at modtage integrationsydelse 

efter lov om aktiv socialpolitik, omfatter integrationsprogrammet:

1. Danskuddannelse jf. INL 21

2. Beskæftigelsesrettede tilbud jf. INL §23

Stk. 4. 

Udlændinge som får tilbudt et integrationsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets 

enkelte dele, idet §21 f i lov om aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats, dog finder 

tilsvarende anvendelse for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede 

http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23c
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23b
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23a
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=integrationsloven&docId=lov19980474-full#p23a
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov19970455
http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov19970455
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tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en 

integrationskontrakt som indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, jf. INL §19.

Stk. 5.

Integrationsprogrammet skal påbegyndes snarest muligt, og senest 1 måned efter 

kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Integrationsprogrammet skal 

tilrettelægges med henblik på udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse og hel eller 

delvis selvforsørgelse. Integrationsprogrammet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger, 

således at udlændingen kan gennemføre programmet hurtigst muligt og tilbuddet må ikke stille sig 

hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at varetage et arbejde.

Stk. 6. 

Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved integrationsprogrammets 

påbegyndelse give en udlænding som modtager integrationsydelse, et virksomhedsrettet tilbud i form 

af virksomhedspraktik eller løntilskud, jf. INL §23b og INL 23 c medmindre det er åbenbart, at 

udlændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

Stk. 7. 

Integrationsprogrammet har en varighed på 1 år og skal tilrettelægges med henblik på at 

udlændingen opnår ordinær beskæftigelse, inden for 1 år efter kommunalbestyrelsen har overtaget 

ansvaret for udlændingen, jf. §4. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse 

inden for 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges. Det samlede integrationsprogram, kan dog 

højst have en varighed på 5 år.

Integrationslovens § 26

En udlændig som modtaget integrationsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage 

imod tilbud som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4.

Stk. 2. 

En jobparat udlænding skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i §26a.
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Stk. 3. 

Undtages en jobparat udlænding, jf. INL § 26a, stk. 6 fra kravet om registrering af sin jobsøgning i 

joblog på ”Min side på jobnet”, jf. INL §26a stk. 1 fra kravet om hver syvende dag skulle tjekke sine 

jobforslag , jf. INL §26a, stk. 3 og 4 skal Jobcenteret og udlændingen aftale hvordan den pågældende i 

stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.

§26a. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende.

Stk. 1. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende. Udlændingen skal overholde de aftaler,

der fremgår af "Min Side" på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden

for hvilke fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende registrerer 

alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Stk. 2. 

En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse, skal ved første

henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen 

har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke sine obforslag på Jobnet 

og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. De regler, som fastsættes i medfør af § 11, 

stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens 

tilmelding og afmelding som arbejdssøgende.

Stk. 3.

Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende hos

jobcenteret lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og

øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Jobnet. Udlændingen

skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt.

fastsætte, hvornår oplysningerne skal være indlagt i Jobnet.

Stk. 4.

Udlændingen skal løbende opdatere sine oplysninger som nævnt i stk. 3 i Jobnet. Foreligger der
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oplysninger som nævnt i stk. 3 fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal oplysningerne

straks på ny gøres tilgængelige i Jobnet, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som

arbejdssøgende.

Stk. 5.

Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter § 20, stk. 4, sikre, at de

oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

Stk. 6.

Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af sin jobsøgning i

joblog på "Min Side" på Jobnet, jf. stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle tjekke sine

jobforslag, jf. stk. 2, eller fra kravet om at lægge et cv på Jobnet inden for 3 uger og kravet om i

den forbindelse at angive beskæftigelsesmål på Jobnet, jf. stk. 3 og 4, hvis udlændingens

sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde

kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til dette.g 16 a.

Stk. 7.

Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende

område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.

Stk. 8.

Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding indlægger oplysninger i Jobnet,

hvis den pågældende anmoder herom.

Stk. 9.

Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet
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Love og paragraffer der også kan vedrører ansøgningen og dermed kræve undtagelser

Integrationslovens § 16a. Uddannelsespålæg 

Kommunalbestyrelsen skal pålægge en udlænding over 18 år, men under 25 år, inden for en nærmere 

fastsat frist at foreslå en eller flere relevante uddannelser, jf. stk. 2, som udlændingen kan søge om 

optagelse på, hvis udlændingen

1) har ansøgt om eller modtager kontanthjælp,

2) ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,

3) ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn og

4) efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være i stand til at gennemføre en uddannelse, jf. stk. 2, 

på almindelige vilkår.

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal ud fra en vurdering af udlændingens forudsætninger pålægge den 

pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere relevante 

studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, hvor udlændingen under hele studieforløbet 

kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.

Stk. 3.

Optages udlændingen på en uddannelse, jf. stk. 2, har udlændingen pligt til at påbegynde og 

gennemføre uddannelsen.

Stk. 4.

Vurderer kommunalbestyrelsen, at der er risiko for, at en udlænding, som påbegynder en uddannelse 

efter stk. 3, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal 

kommunalbestyrelsen underrette uddannelsesinstitutionen om, at udlændingen er pålagt at 

påbegynde uddannelsen efter integrationslovens § 16 a. Underretning kan ske uden samtykke.

Integrationslovens § 20

stk. 4.
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Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter sikre, at de oplysninger, som 

udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

Integrationslovens § 23e. Partnerskabsaftaler 

En virksomhed og kommunalbestyrelsen kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for 

udlændinge i form af virksomhedspraktik efter § 23 b.

Stk. 2. 

Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb 

efter § 23 a og tilknytte en mentor efter § 23 d.

Stk. 3. 

Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til 

administration.

Stk. 4. 

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til virksomheder efter stk. 3.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62. Merbeskæftigelseskrav

Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af 

ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter dette kapitel samt personer i 

virksomhedspraktik.

Lov om aktiv socialpolitik § 8a. Behandling og vurdering af ansøgninger (Fritages for at være jobparat)

Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp efter reglerne herom i lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. 
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Når en person har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen normalt 

gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp og 

tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet 

efter integrationsloven. Kommunen behandler sagen efter regler, der er fastsat efter § 4 a, stk. 1, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20 c.

Stk. 3. 

Når en person er aktivitetsparat, behandler kommunen sagen efter reglerne, der er fastsat efter § 4 a, 

stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20 c.

Danskuddannelseslovens § 3 

Stk. 1.

Danskuddannelsen efter § 2, stk. 2, og § 2 c, stk. 3, indeholder undervisning i dansk sprog og kultur-

og samfundsforhold i Danmark. I uddannelsen kan indgå praktik i privat eller offentlig virksomhed.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater

Målgruppe: Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år – Spor 1 

Ved kontinuerligt at tilbyde 5 dages fuldtidsundervisning, åbnes der mulighed for at undervisningen 

kan bestå af flere fag end danskundervisning, som f.eks. engelsk, matematik og idræt. Erfaringer fra 

Jammerbugt kommune med netop at tilbyde ovennævnte fag, og den variation af undervisningen det 

afstedkommer, har givet særdeles gode resultater i forhold til at udsluse de unge til ordinær 

uddannelse. 

Samtidig vil der kunne indgå individuelt tilrettelagte virksomhedspraktikforløb m.v. til afklaring/

afprøvning af uddannelsesønsker for de unge. Afhængig af, hvor vidt den enkeltes uddannelsesønske 

er målrettet en boglig eller en mere faglig uddannelse vil praktikdelen udgøre en større eller mindre 

del af integrationsforløbet. Når praktikforløbende kan tilrettelægges individuelt og uden krav om 

tidsstyrede gentagelser, vil det samtidig give større fleksibilitet og mulighed for, f.eks. at tilrettelægge 

”turboklasser” for borgere med særligt gode uddannelsesmæssige kundskaber etc., og dermed en 

hurtigere gennemløbstid.

Målgruppe: Job- og aktivitetsparate udlændinge under integrationsloven – Spor 2-5

Det vil give rigtig god mening med en tilpasset individuel tilgang til integrationsborgerne. En tilgang 

der tager udgangspunkt i en yderligere opsplitning af borgerne i 4 målgrupper for borgere over 30 år. 
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Der skal udarbejdes en fælles screeningsmodel, som allerede starter med kontakt til asylcentrene ved 

besked om overdragelse af en borger.

Modellen skal sigte mod at finde den bedste og hurtigste vej for alle målgrupperne til enten job, 

uddannelse eller rehabilitering, hvilket vil være medvirkende til en mere kvalificeret 

integrationsindsats, hvor det individuelle er i fokus frem for ” one-size-fits-all”.

De fire spor skal udvikles igennem et samarbejde mellem kommunerne og ud fra de 

beskæftigelsesmuligheder der findes i de enkelte kommuner. Her vil det virksomhedsvendte arbejde 

ligeledes skulle udvikles med modeller for forskellige praktiktyper, således at virksomhederne kan se 

sig som samarbejdspartnere og dermed ikke køres ”trætte” i samarbejdet.

I modellerne skal ligeledes indtænkes samarbejde om brug af AMU-branchepakkerne, da vi ofte ikke 

har integrationsborgerne nok i hver kommune til at afvikle forløbene, herunder også i forhold til 

brugen af IKV.

Hovedsigtet er fortsat at flest mulige borgere skal være selvforsørgende indenfor første år i 

kommunen.

5. Evaluering

Generelt

Kommunerne vil via Dreamdata, leveret af enten Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord eller privat aktør, 

halvårligt og fortløbende følge op på udviklingen i:

 Graden af selvforsørgelse

 Forsørgelsestype (fx overgang fra integrationsydelse til SU)

 Gennemsnitlig varighed på forsørgelse  

De medvirkende kommuner kan selv opsætte præcise lokale måltal. Fx for hvor mange unge der kan 

betegnes som uddannelsesparate, samt hvor mange af disse, der påregnes at kunne opstarte ordinær 

uddannelse på SU efter indsatsen med intensiv undervisning 5 dage om ugen. 

Selve modeludarbejdelsen af indsatsmulighederne i de 5 spor, vil blive gennemført i fællesskab 

tværkommunalt i nedsat arbejdsgruppe. 
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Målgruppe: Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år - Spor 1

Der vil blive foretaget opfølgning på de unges progression halvårligt. Såfremt den enkelte unge ikke 

profiterer at den tilrettelagte uddannelse, og ikke vurderes i stand til inden for tidsrammen, at kunne 
gennemføre en uddannelse med de støttemuligheder der findes i Integrationsloven som f.eks. 

mentorstøtte, vil der blive taget stilling til, hvor vidt den unge skal overgå til en beskæftigelsesrettet 

indsats på lige fod med de over 30 årige, i stedet følge spor 2-5, og dermed ikke længere være 

omfattet af forsøget og fritagelsen for den gentagne virksomhedsrettede aktivering.

Målgruppe: Job- og aktivitetsparate udlændinge under integrationsloven – Spor 2-5

Der vil løbende blive fulgt op på progression if.t. de opsatte mål for det enkelte spor på baggrund af 

den udarbejde indsatsmodel. Hvis ikke de forventede delmål opnås i forløbet, vil en revisitation finde 

sted, således indsatsen tilpasse individuelt. På samme måde vil en borger også kunne visitereres op i 

et mere intensivt jobrettet spor, fx fra aktivitetsparat til jobparat, hvis progressionen viser sig at 

indfinde sig hurtigere end forventet. 
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Proces- og tidsplan

Nedenfor er skitseret den officielle tidsplan for hele forsøgsperioden, som SIM har udarbejdet. 

Der bliver 3 ansøgningsrunder med efterfølgende sagsbehandling, godkendelse og 

fremsættelse af lovforslag. Det tager ca. et halvt år fra kommunerne ansøger om et forsøg 

og til at det kan igangsættes. 

Efter første ansøgningsrunde 1. december 2016 vil der i de nordjyske kommuner blive drøftet, 

hvilke forsøgsideer, der ønske at ansøge om til 2. og 3. ansøgningsrunde. Aalborg kommune vil 

sørge for at igangsætte denne proces. 

Dato: 31. oktober 2016

Sagsnummer: EMN-2016-02923

DokId: 1712594

Forfatter:

Maiken Pilgaard Krüger
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