FRIKOMMUNEVEDTÆGT
FOR JAMMRBUGT
KOMMUNE

Kapitel 1: Igangværende forsøg
Formkrav ved lovpligtige samtaler
Forsøgstitel:
Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøgsperiode:
1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:
Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg skabe mulighed for at etablere et fleksibelt og individuelt
tilpasset kontaktforløb for følgende målgrupper i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige,
Unge på uddannelseshjælp og sygedagpengemodtagere. Dette indebærer en ophævelse af de
lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform og indhold.
Formålet er at etablere en individuel tilpasset indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers
situation i forhold til behov, barrierer og kompetencer. Indsatsen har særligt fokus på motivation og
empowerment med henblik på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav. Der vil fortsat
foregå løbende opfølgning i forhold til borgerne.

Forsøgshjemmel:
§§ 4-6 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1.
juni 2017

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet af Kommunalbestyrelsen 17.11.2016, samt godkendt af
Beskæftigelsesministeren 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet).

Mere fleksible regler vedrørende forholdstal for udsatte borgere
Forsøgstitel:
Forsøg med fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene

Forsøgsperiode:
1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:
Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg skabe mulighed for at friholde borgere fra reglerne om
forholdstal i de perioder, hvor rådgiverne sammen med borgeren vurderer, at deres barrierer i forhold til
arbejdsmarkedet overstiger den reelle arbejdskraft, som arbejdsgiverne stilles til rådighed i praktikken. Det
indebærer f.eks., at borgere langt fra arbejdsmarkedet vil kunne komme i virksomhedspraktik med en
anden borger i samme mindre virksomhed og herved forventeligt opleve tryghed ved at være sammen med
ligestillede borgere, mens man jobtrænes på en konkret arbejdsplads.
Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse med mere end 18.
måneders ledighed, borgere i ressourceforløb samt aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere omfattet

af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 2,3, 2,7, 2,11 og 2,13 samt aktivitetsparate udlændinge
omfattet af § 17 i Integrationsloven

Forsøgshjemmel:
§ 8 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni
2017 samt § 30 i Lov om frikommunenetværk nr. 658 af 8. juni 2017.

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet af Kommunalbestyrelsen 17.11.2016, samt godkendt af Økonomi og
Indenrigsministeren 08.06.2017 (Lov om frikommunenetværk) og Beskæftigelsesministeren 01.06.2017
(Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet).

Fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige
Forsøgstitel:
Fleksible rammer for uddannelse

Forsøgsperiode:
1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:
Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg skabe mulighed for at bevilge mere end 6 ugers vejledning og
opkvalificering i de første 26 ugers ledighed for så vidt angår ufaglærte, ledige med forældede uddannelser
samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. På den måde kan
kommunen afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse.
Dette giver mulighed for at bevillige grundforløb og dermed understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i
ledighedsforløbet.
Derudover kan kommunen med forsøget bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til
dagpengemodtagere under 30 år til tilsvarende målgruppe, dvs. ufaglærte, ledige med forældede
uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.
Målgruppen for forsøget er forsikrede ledige omfattet Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.
Forsøgshjemmel:

§§ 9-10 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1.
juni 2017.

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet af Kommunalbestyrelsen 17.11.2016, samt godkendt af
Beskæftigelsesministeren 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet).

Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i sygedagpengesager
Forsøgstitel:
Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet.

Forsøgsperiode:
1. januar 2018- 31. juli 2020.

Forsøgsindhold:
Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg undlade at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes
læge til brug i den første opfølgningssamtale, hvis der allerede ligger tilstrækkelig helbredsoplysninger i
sagen til brug for vurdering af den enkeltes muligheder for arbejde og eventuelle skånehensyn.

Forsøgshjemmel:
§ 12 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af
24/11/2017.

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 16.08.2017, samt vedtaget af
Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Rehabiliteringsteams
Forsøgstitel:
Rehabiliteringsteams
Forsøgsperiode:
1. januar 2018- 31. juli 2020.
Forsøgsindhold:
Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg være fritaget for at sager om første jobafklaringsforløb
behandles på rehabiliteringsteams, når det vurderes, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet
indsats. Derudover kan kommunerne med forsøget forelægge sager om vurdering af ressourceforløb,
visitering til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension uden at indhente lægeattest, hvis det vurderes at
kommunen allerede har tilstrækkelig helbredsoplysninger, der kan danne grundlag for vurderingen på
rehabiliteringsmøderne.
Forsøgshjemmel:
§§ 13 og 14 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr.
1255 af 24/11/2017.
Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 16.08.2017, samt vedtaget af
Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Psykologbehandling
Forsøgstitel:
Psykologbehandling
Forsøgsperiode:
1. januar 2018- 31. juli 2021.
Forsøgsindhold:
Jobcenter Jammerbugt vil med dette frikommuneforsøg tilbyde psykologbehandling til
sygedagpengemodtagere med belastnings- eller tilpasningsreaktion, let til moderat depression eller angst,
hvor sygedagpengemodtageren har svært ved at få dækket sit behandlingsbehov gennem eksisterende
behandlingstilbud. Sigtet med frikommuneforsøget er en hurtigere og mere stabil raskmelding.
Psykologbehandling er frivillig for sygedagpengemodtageren. Behandlingen udføres af en autoriseret
psykolog, og udgør op til 12 konsultationer med mulighed for forlængelse.
Med psykologbehandling i jobcenterregi vil der være grundlag for stor fleksibilitet i koordineringen mellem
psykologerne og Jobcentret under hensyntagen til, at videregivelse af oplysninger fra psykolog til
sagsbehandler kan dog kun ske med borgerens samtykke til udveksling af oplysninger.
Forsøgshjemmel:
§§ 30a i Lov om ændring af lov om frikommunenetværk nr. 1570 af 19.12.2017.
Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 21. 09. 2017 samt vedtaget af
Folketinget d. 14. 12. 2017.

