Frikommunevedtægt – oktober 2018

Forsøgstitel

Mulighed for fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate
- forsøget har i forbindelse med opstart i praksis fået titlen ’Det forpligtende
samarbejde’ som også indbefatter frikommuneforsøget ’Aktivering og
beskæftigelsestilbud – bedre muligheder for individuel indsats’.

Forsøgsperiode

1. juli 2018 – 31. december 2021

Forsøgsindhold

Formål
Formålet med frikommuneforsøget er at have en fleksibel model, der kan
skabe sammenhæng i borgerens forløb og kan styrke forudsætningerne for, at
borgerne lykkes med at blive selvforsørgende ved uddannelse eller job.
Målgruppe
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
Forsøget indebærer, at der kan tilrettelægges og gennemføres et individuelt
og fleksibelt forløb med borgeren under hensyn til personens ønsker og
forudsætninger med henblik på, at personen hurtigst muligt påbegynder og
gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.
Det vil være muligt at tilrettelægge samtaleforløbene således, at det giver
mening i forhold til den enkelte unge, uanset om der er brug for hyppige
samtaler for at fastholde de unge, der er parate til at komme videre - eller det
er unge mennesker, der har brug for samtaler med fokus på refleksion og
behandlingsforløb, der skal sikre, at de i det hele taget vil være i stand til at
påbegynde uddannelse eller job.
Rammerne for samtalerne er i forsøget 4 samtaler for begge målgrupper inden
for 6 måneder herefter efter behov. I kommunen er opstillet et eget krav om
minimum 2 årlige samtaler.
Resultater af forsøget forventes at være at:
 flere unge kommer hurtigere tættere på uddannelsessystemet




målgruppen er kortere tid på uddannelseshjælp
bedre udnyttelse af ressourcerne på jobcenteret

De fritagelser omkring samtalefrekvens, som indgår i forsøget, er også en del
af regeringens udspil til en Beskæftigelsesreform.
Forsøgshjemmel

§ 36 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)

Forsøgsbeslutning

Forsøget 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 processen omkring udarbejdelse af bekendtgørelsen, som
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsteder 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 de enkelte forsøg.
Byrådet har d. 21. juni 2018 samlet godkendt igangsættelsen i praksis af alle
Guldborgsund Kommunes frikommuneforsøg.

Forsøgsmateriale

Evalueringsnotat foreligger medio oktober 2018.

