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Perspektiver ved frikommuneforsøget 

– set fra et forskningsperspektiv



Evaluering af beskæftigelsesområdet
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• Beskæftigelsesområdet er kendt for at være et 

område med en solid evalueringstradition

− Randomiserede forsøg

− Kvantitative effektevalueringer

 jobeffekter.dk

• Fokus er typisk på den aktive indsats (indhold, længde 

og frekvens)

• Men også på samtaler (frekvens, timing og indhold)

Område med stor viden + meget data  tæt styring

Behov for frikommuneforsøg



Beskæftigelsesområdet og frikommuneforsøg
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• Frikommuneforsøg 2012-2015, 7 kommuner på beskæftigelsesområdet

• Mange parallelle punkter med de nordjyske forsøg, men også tydelige forskelle.

− Typen af fritagelser

− Proceskrav – ret og pligt

− Medarbejder- og (borger)tilfredshed

− Økonomiske effektiviseringer

− Uklare beskæftigelseseffekter



Beskæftigelsesområdet og frikommuneforsøg
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• Frikommuneforsøgene:
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Forskning: samtale / kontakt med borger
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• Tidligere forskning omkring samtaler

− Samtaler har vist positive effekter 

▪ Ex ante – trussel / motivation

▪ Ex post – programeffekt

• ”Hurtig i gang 2”-eksperiment:

− Tidlige og gentagne individuelle samtaler  signifikant positive effekter

− Tidlige og gentagne gruppesamtaler  positive effekter (insignifikant)

− Tidlig og vedholdende aktivering fra uge 14-26  ingen effekter

• Indhold i samtaler (svensk forsøg) :

 bedre effekter af vejledning end af kontrolsamtaler



Frikommune: samtale/kontakt med borger
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• Resultater

− Stigning i antal samtaler

− Signifikant mindre aktivering 

− En smule lavere beskæftigelse 

• Resultat frikommuneforsøg 2012-15

− Lille stigning i antal samtaler 

− Lille stigning i aktivering

− En smule lavere beskæftigelse



Hvorfor finder frikommuneprojekterne ingen beskæftigelseseffekter?
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• Mange forskellige forsøg på samme tid

 Effekten måles for alle – også dem, der ikke oplever ændring

• Omfanget af forsøget

• Fritagelse fra regler - ikke eksperiment med indsats

− Langt de fleste forsøg fokuserer på proces.

•  Hvilke succesmål er relevante?



Hvad er en succes? – relevante mål
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• Tilfredshed og økonomi er fornuftige succesmål

 Faglig frihed

 Kommunal frihed

 Tæt på processen

• Men vigtigt at holde fokus på beskæftigelse

Beskæftigelse og 

uddannelse 

Forsøg, rettet mod 

processer

Borgertilfredshed

Medarbejder-

tilfredshed

Økonomi

Kontaktforløb 

og aktivering

Større kommunal
frihed

Brug den viden 
der findes!


