FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR
AALBORG KOMMUNE

Kapitel 1: Igangværende forsøg
Mikrolån
Forsøgstitel:
Forsøg med mikrolån til jobparate kontakthjælpsmodtagere, uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate selvforsørgede.

Forsøgsperiode:
1. juli 2017- 31. december 2021.

Forsøgsindhold:
Der ønskes med forsøget mulighed for at støtte ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere,
uddannelsesparate uddannelsesmodtagere og jobparate selvforsørgede med at blive selvstændige,
herunder mulighed for at yde tilskud eller give et rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed samt
tilskud til forsørgelse.
Formål er for det første 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.
Konkret vil ledige omfattet af forsøget blive tilknyttet et projekt for borgere med ønske om at blive
selvstændige. Projektet er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvor alle moduler 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

Målgruppen er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,2, 2,10 og 2,12.

Forsøgshjemmel:
Forsøget har hjemmel i følgende:
§ 9 i Lov om frikommunenetværk nr. 658 af 8. juni 2017 og § 3 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på
beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23. maj 2018.

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på beskæftigelsesudvalgsmøde d. 22.11.2016 samt godkendt af Økonomi
og Indenrigsministeren 08.06.20117 (Lov om frikommunenetværk) og Beskæftigelsesministeren d.
01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Iværksætteri for dimittender
Forsøgstitel:
Forsøg med iværksætteri for ledige dimittender
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Forsøgsperiode:
1. juli 2017- 31. december 2021.

Forsøgsindhold:
Jobcenter Aalborg ønsker med dette forsøg at understøtte, at ledige dimittender, med en innovativ og
perspektivrig iværksætteride, kan arbejde med denne, imens de modtager dagspenge. Derfor kan udvalgte
dimittender i en periode på op til 26 uger fritages for deres rådighedsforpligtigelse, mens de arbejder med
deres forretningsplan. De vil i stedet for en MinPlan få en Min IværksætterPlan, og fokus i de opfølgende
jobsamtaler i jobcentret vil være på, hvordan det går med forretningsideen. Endelig vil ledige der udvælges
til forsøget allerede fra dag et kunne starte på et vejlednings-og opkvalificeringsforløb, der skal understøtte
dem i udviklingen af selvstændig virksomhed.
Målgruppen er ledige dimittender omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel:
§ 7 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23.
maj 2018.

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på beskæftigelsesudvalgsmøde d. 22.11.2016, samt godkendt af Økonomi
og Indenrigsministeren 08.06.20117 (Lov om frikommunenetværk) og Beskæftigelsesministeren d.
01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Formkrav ved lovpligtige samtaler
Forsøgstitel:
Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøgsperiode:
1. juli 2017- 31. december 2021.

Forsøgsindhold:
Jobcenter Aalborg vil med dette forsøg ændre kontaktforløbet for forsikrede ledige, således at første
fællessamtale med borger, jobcenter og a-kasse placeres i 8. uge fremfor 4. uge. Det betyder, at første
samtale i jobcentret ved 4. uge bliver uden a-kassen. Således vil meget af den information borger gives på
første møde være afgivet, når jobcenter, a-kasse og borger mødes for at lave en fælles plan for
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Formålet er at skærpet fokus i samtalerne endnu mere end hidtil.
Målgruppen er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel:
§§ 4-6 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23.
maj 2018.
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Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på beskæftigelsesudvalgsmøde d. 22.11.2016, samt godkendt af Økonomi
og Indenrigsministeren 08.06.20117 (Lov om frikommunenetværk) og Beskæftigelsesministeren d.
01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Rehabiliteringsteam
Forsøgstitel:
Rehabiliteringsteams

Forsøgsperiode:
1. januar 2018- 31. december 2021.

Forsøgsindhold:
Jobcenter Aalborg 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.
Derudover kan kommunerne med forsøget forelægge sager om vurdering af jobafklaring (med
ikrafttrædelse 1. juli 2018), ressourceforløb, visitering til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension uden at
indhente lægeattest, hvis det vurderes at kommunen allerede har tilstrækkelige helbredsoplysninger, der
kan danne grundlag for vurderingen på rehabiliteringsmøderne.

Forsøgshjemmel:
§§ 13 og 14 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529
af 23. maj 2018.
For fritagelse af indhentning af LÆ265 ved visse sager om jobafklaring § 15 i Bekendtgørelse om
frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23. maj 2018.

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 25. april 2017, samt vedtaget af
Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.
For fritagelse af indhentning af LÆ265 ved visse sager om jobafklaring er deltagelse i forsøget besluttet på
Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 24. oktober 2017 samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018

Fritagelse for LÆ265 i visse sager om forlængelse af revalidering
Forsøgstitel:
Fritagelse for LÆ265 i visse sager om forlængelse af revalidering

Forsøgsperiode:
1. juli 2018- 31. december 2021.
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Forsøgsindhold:
Der ønskes med forsøget mulighed for at undlade at indhente LÆ 265, såfremt sagen om revalidering
skønnes at være tilstrækkeligt lægeligt belyst. Skulle der være tvivl herom, skal der fortsat indhentes lÆ265
til belysning af sagen. Forsøget gælder både ved bevilling af revalidering, såvel som ved forlængelse eller
ændringer af igangværende revalideringssag.
Med forsøget forventes det, at man vil opnå en mere smidig og hurtig sagsbehandling uden det går ud over
det faglige niveau. Den administrative byrde for rådgiverne forventes endvidere at blive mindsket.

Forsøgshjemmel:
Forsøget har hjemmel i følgende:
§ 18 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23.
maj 2018

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 24. oktober 2017 samt godkendt af
Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet).

Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18. måneder
Forsøgstitel:
Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18. måneder

Forsøgsperiode:
1. juli 2018- 31. december 2021.

Forsøgsindhold:
Med dette forsøg fritages kommunen for at lave revurdering efter 12 måneder på ledighedsydelse indenfor
18 måneder. I stedet vil der løbende ske en kvalificeret revurdering i kontaktforløbet ved
opfølgningssamtaler for at sikre, at betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, og om der evt. kan være
behov for andre indsatser og forsørgelsesydelser.

Forsøgshjemmel:
Forsøget har hjemmel i følgende:
§ 9d i Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk nr. 831 af 25. juni 2018

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 24. oktober 2017 samt godkendt af
Økonomi og Indenrigsministeren d. 25.06.2018 (Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk).

Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation
Forsøgstitel:
Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18. måneder

Forsøgsperiode:
1. juli 2018- 31. december 2021.
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Forsøgsindhold:
Med forsøget ønsker kommunen at fravige kravet om forudgående ledighed inden ansættelse i et offentligt
job med løntilskud eller som jobrotationsvikar i både offentlige og private virksomheder. Formålet er, at
understøtte den enkelte borger i at få den bedst mulige tilknytning til potentielle arbejdsgivere igennem
brugen af offentlige løntilskud og jobrotation tidligt i ledighedsforløbet med henblik på hurtigst muligt at
komme i varig beskæftigelse.
Ved bevilling af et offentligt løntilskud inden borger har 26 ugers sammenlagt/sammenhængende ledighed
er det en betingelse, at personen
1. har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en
erhvervsuddannelse, som personen ikke har anvendt de sidste 5 år, og personen gerne vil tilbage til
sit faglige område eller afprøve et nyt område,
2. har skånehensyn, der bevirker, at personen vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område,
personen er uddannet til,
3. er i risiko for langtidsledighed, vurderet på baggrund af det udfyldte forberedelsesskema på Jobnet,
eller
4. er omfattet af lovens § 2, nr. 1, og enten er dimittend eller har en forudgående periode på
sygedagpenge eller med jobafklaringsforløb.
Forsøget gælder for følgende målgrupper:
Løntilskud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagpengemodtagere (§ 2, nr. 1)
Jobparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 2)
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 3)
Sygemeldte (§ 2, nr. 5)
Selvforsørgende (§ 2, nr. 10)
Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 12)
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 13)

Jobrotationsvikariat:
1.
2.
3.
4.
5.

Dagpengemodtagere (§ 2, nr. 1)
Jobparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 2)
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 3)
Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 12)
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 13)

Forsøgshjemmel:
Forsøget har hjemmel i følgende:
§§ 16 og 17 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529
af 23. maj 2018
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Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 24. oktober 2017 samt godkendt af
Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet).

Lempede mentorregler
Forsøgstitel:
Lempede mentorregler

Forsøgsperiode:
1. juli 2018- 31. december 2021.

Forsøgsindhold:
Med dette forsøg er kommunen fritaget for at give mentorstøtte, hvis borgeren er alvorligt syg i hjemmet,
er indlagt på sygehus/psykiatrisk afdeling, er bosat på et botilbud eller i meget ringe omfang kan arbejde
med et jobrettet sigte aktuelt og får massiv og relevant støtte, fx bostøtte. Det er en forudsætning, at
kommunen i den periode, der er fritagelse for ret og pligt mentor, i stedet giver indsats efter anden
lovgivning.
Endvidere fastlægger kommunerne i dette forsøg selv kadencen i for mentorstøtte, hvor borgerens
problemstillinger gør, at mentorstøtten bør gives med en anden kadence end en gang hver anden uge.
Mentorstøtten kan afsluttes, når borgeren er klar til at starte i tilbud. Denne del af forsøget sker under
forudsætning af, at timetallet for mentorstøtten omtrent svarer til det niveau, som personen ville have
fået, hvis personen ikke var omfattet af forsøget.

Forsøgshjemmel:
Forsøget har hjemmel i følgende:
§§ 19 og 20 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529
af 23. maj 2018

Forsøgsbeslutning:
Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 24. oktober 2017 samt godkendt af
Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet).
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