
Frikommunevedtægt – oktober 2018

Forsøgstitel Aktivering og beskæftigelsestilbud – bedre muligheder for individuel indsats

- forsøget har i forbindelse med opstart i praksis fået titlen ’Det forpligtende 
samarbejde’ som også indbefatter frikommuneforsøget ’Mulighed for fleksibel 
samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate’. 

Forsøgsperiode 1. juli 2018 - 31. december 2021

Forsøgsindhold Formål
Forsøget handler om at kunne arbejde mere målrettet og individuelt med de 
unge, som har problemer med at opretholde et job eller gennemføre en 
uddannelse, fordi de har andre store udfordringer i tilværelsen, der kræver en 
selvstændig indsats. De unge skal have et individuelt forløb med fokus på 
netop deres egne barrierer, således at de fuldt ud kan koncentrere sig om 
dette, og dermed i større omfang efterfølgende vil være i stand til at 
påbegynde og fastholde uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppe
De unge, der kan indgå i forsøget og blive en del af det forpligtende 
samarbejde er:

Uddannelsesparate (LAB) § 2, nr. 12: Personer, der modtager 
uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv social politik, som 
er uddannelsesparate, jf. § 2, og som er under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra 
integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet 
efter integrationsloven.

Aktivitetsparate (LAB) § 2, nr. 13: Personer, der modtager uddannelseshjælp 
eller integrationsydelse efter lov om aktiv social politik, og som er 
aktivitetsparate, jf. § 2, og som er under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra 
integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet 
efter integrationsloven.

Indhold
Det bliver muligt at udskyde ret- og pligttilbuddet (beskæftigelsestilbuddet) til 
modtagere af uddannelseshjælp i op til 6 måneder, hvis disse unge er i gang 
med en anden indsats eller behandling givet efter anden lovgivning. Aftalen 
mellem den unge og jobcenteret om dette er det, der benævnes ’det 
forpligtende samarbejde’. 

Det handler unge mennesker, som har nogle helt grundlæggende 
problematikker, det er nødvendigt at arbejde med, før de kan nærme sig 
uddannelse eller beskæftigelse. Det kan f.eks. være psykisk eller fysisk 
sygdom, hjemløshed, misbrug, kriminalitet eller manglende evne til at 
strukturere eller håndtere sit eget hverdagsliv. 



Hvis de unge efter 6 måneder i forsøget stadig har svært ved at gennemføre 
en uddannelse eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet, er det muligt på 
baggrund af en konkret vurdering på ny at udskyde ret- og pligttilbuddet i op 
til 6 måneder. Det er også muligt i forsøget at yde transportgodtgørelse til den 
indsats eller behandling, der er en del af det forpligtende samarbejde. 

De centrale elementer i arbejdet med forsøget er at tage udgangspunkt i de 
unges barrierer, motivere de unge til at deltage aktivt i de indsatser der ligger i 
det forpligtende samarbejde samt tættere tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde.

Resultater af forsøget inden for forsøgsperioden forventes at være:
 Flere unge vil blive i stand til at gennemføre et ordinært 

beskæftigelsestilbud (fordi de har været en del af det forpligtende 
samarbejde)

 Flere unge er kortere tid på uddannelseshjælp
 Styrket forudsætninger og øget motivation hos de unge

Forsøgshjemmel § 37 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og 
sygedagpengeområdet (Bekendtgørelse nr. 529 af 23. maj 2018 - 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201451)

§ 30b i lov om frikommunenetværk (Lovbekendtgørelse nr. 831 af 25. juni 
2018 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202206)

Forsøgsbeslutning Forsøgets er godkendt som ansøgning af Arbejdsmarkedsudvalget d. 20. marts 
2017 med efterfølgende opfølgning i udvalget d. 13. november 2017. 

Regeringen imødekommer ansøgningen om forsøget d. 21. december 2017. 
Herefter pågår lovgivningsprocessen og processen omkring udarbejdelse af 
bekendtgørelsen. Sidstnævnte udsteder Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering d. 23. maj 2018. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fremsender d. 28. maj 2018 en 
skrivelse om ny bekendtgørelse om frikommuneforsøg II, hvor der også 
fremgår bemærkninger til enkelte forsøg. 

Byrådet har d. 21. juni 2018 samlet godkendt igangsættelsen i praksis af alle 
Guldborgsund Kommunes frikommuneforsøg. 

Økonomiudvalget har d. 2. oktober 2018 indstillet til byrådet at godkende 
muligheden for transportgodtgørelse for de borgere, der er omfattet af 
frikommuneforsøget. Byrådet behandler dette d. 11. oktober 2018.

Forsøgsmateriale Evalueringsnotat foreligger medio oktober 2018.
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