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Aalborg Kommune

Baggrund for Frikommune II 

Regeringen og KL blev i 

kommuneøkonomiaftalen for 2016 

enige om at igangsætte et nyt 

Frikommuneforsøg II 

i perioden 2016-2020, 

for at tilvejebringe ny viden og 

praktiske erfaringer, der kan bidrage 

til effektiviseringer, forenklinger og 

bedre styring i kommunerne 

Igennem de sidste 4 år 

har de nordjyske kommuner 

deltaget i 17 aktive forsøg

KKR Nordjylland tog initiativ til, 

at de nordjyske kommuner 

kom med i Frikommuneforsøg II 

på beskæftigelsesområdet 

under temaet 

”En mere fleksibel beskæftigelsesindsats, 

herunder også nytænkning af 

integrationsområdet”

At skabe en mere fleksibel 

og meningsgivende indsats 

– til gavn for borgere og medarbejdere 

uden det skulle have betydning for 

resultater eller kvaliteten af indsatsen

Afsættet var de mange regler 

og proceskrav i den kommunale 

beskæftigelseslovgivning
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Målet var 



Alle forsøg er blevet evalueret i perioden 
maj 2020 – september 2020. 
Konsulentfirmaet Rambøll har udarbejdet 
evaluering af de to store forsøg 
”Forsøg med fleksibelt kontaktforløb for forsikrede 
ledige” og ”Forsøg med Rehabiliteringsteams”. 
De øvrige evalueringer har kommunerne selv stået 
for. 

De enkelte evalueringer er samlet i en samlet og 
tværgående rapport, der kigger på tværs og kommer 
med anbefalinger til regeringen  

Rammen for evalueringen



Aalborg Kommune

Overordnede konklusioner 

og anbefalinger

• Forsøgene og de større frihedsgrader har forbedret eller i hvert 

fald fastholdt jobcentrenes resultater som hidtil

• Forsøgene og de større frihedsgrader har givet mulighed for 

bedre ressourcefordeling ift. at understøtte de, der har mest 

brug for hjælp, og i forhold til at kunne sætte flere indsatser i 

værk – tidligere

• Forsøgene og de større frihedsgrader har generelt set øget 

tilfredsheden blandt borgerne, hvor meningsskabelse har været 

en motiverende faktor

• Forsøgene og de større frihedsgrader har på samme vis øget 

tilfredsheden blandt virksomheder, læger og A-kasser

• Endelig har forsøgene og de større frihedsgrader i høj grad 

motiveret medarbejderne i jobcentrene, som i højere grad har 

anvendt deres faglighed til meningsfuld indsats i dialog med 

borgere, virksomheder m.fl.



Aalborg Kommune

Frikommunenetværkets 
anbefalinger til regeringen

• Frikommunenetværket anbefaler, at forsøgene 

permanentgøres i fremtidig lovgivning

• Kommunerne i Nordjylland har gennem 

Frikommuneforsøg II vist, at de kan forvalte den 

større frihed – endda med succes, og til glæde for 

borgere 

• Derfor går netværket skridtet videre og opfordrer til, 

at de oprindelige ansøgninger genbesøges, da der 

her ligger endnu flere meningsfulde forslag til 

forenklinger og fleksibilitet i beskæftigelsesindsatsen



• Færre proceskrav 

– i samtale og 

borgermødet

• Færre proceskrav 

– i den 

virksomhedsrettede 

indsats

• Færre proceskrav 

– i rehabiliterings-

teams og med 

lægeattester

• Nye indsatser 

i beskæftigelses-

lovgivningen 

– hjælp til psykolog-

behandling og 

iværksætteri

I den samlede rapport 
er forsøgene grupperet 
i 4 tematikker



Aalborg Kommune

Færre proceskrav 
– i samtale og borgermødet 

Erfaringer og anbefalinger

• Færre proceskrav er godt for borgere og 

medarbejdere – minimer og fjern dem fra 

lovgivningen

• Samtaler skal også fremadrettet kunne 

afholdes telefonisk eller digitalt

• Harmoniser lovgivningen endnu mere

• Ryd op i de mange regelsæt, der er 

overlappende og skaber forvirring for borger



Aalborg Kommune

Færre proceskrav 
– i rehabiliteringsteams og 
lægeattester

Erfaringer og anbefalinger

• Smidigere regler og færre proceskrav til lægeattester 

og rehabiliteringsteams går ikke ud over resultaterne 

• Fjern de krav der fører til over-sagsbehandling og 

”one-size-fits-all” og lad kommunerne give en værdig 

og individuelt tilpasset sagsbehandling til alle 

• Lad beslutningen om at indhente lægeattester bero på 

et kommunalt skøn 

• Lad kommunerne spare penge på at undlade de 

obligatoriske lægeattester 



Aalborg Kommune

Færre proceskrav 
– i den virksomhedsrettede indsats

Erfaringer og anbefalinger

• Forholdstalskravene bør følge med tiden

• Giv jobrotationsordningen et boost



Aalborg Kommune

Nye indsatser i 
beskæftigelseslovgivningen
– Hjælp til psykologbehandling og 
iværksætteri 

Erfaringer og anbefalinger

• Lad beskæftigelseslovgivningen understøtte 

iværksætteri 

• Psykologbehandling i jobcentret bør 

permanentgøres 

• Borger bliver mødt på deres behov og drømme 

– det er værdigt og giver mening



Aalborg Kommune

Hvad så nu?
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• Fokus på at udbrede erfaringerne – i samarbejde med netværket

• Kontakt til KL, STAR, ministre

• Foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og møde med beskæftigelsesministeren

• Pressedækning

Vi ønsker budskabet ud – fordi vi ønsker at gøre en forskel – i overensstemmelse med målet 

med at indgå i opgaven og med udgangspunkt i de gode resultater, som vi har opnået. 



Aktuelle politiske dagsordner

• Coronakrisen

• Regeringens Nærhedsreform 

• Pension-reformen (Arne-reformen)

• Beskæftigelsesministerens 

værdighedsmål

• Kommission for 2. generationsreformer

Interessevaretagelse


