
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR 

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE.  
 

  



 

2 
 

Kapitel 1: Igangværende forsøg  

 

Formkrav ved lovpligtige samtaler  

Forsøgstitel:  

Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler  

 

Forsøgsperiode:  

1.juli 2017- 31.december 2021.  
 

Forsøgsindhold:  

Jobcenter Vesthimmerland ønsker med dette forsøg, at opnå mulighed for at indføre et mere fleksibelt og 
individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages udgangspunkt i 
borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment. Der ansøges om forsøget for 
følgende målgrupper i LAB-loven: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13 og 2.14.  
 
Jobcenter Vesthimmerland ønsker at udvikle et mere individuelt og målrettet kontaktforløb i forbindelse 
med de lovpligtige samtaler med fokus på borgernes individuelle behov frem for ”one size fits all” og 
dermed bidrage til øget motivation, empowerment og jobeffekt.  
 
Rammen for forsøget er en formodning om, at lovpligtige samtaler tilrettelagt mere fleksibelt, kan virke 
endnu bedre og mere effektivt. Med forsøget ønskes således at eksperimentere med fleksibiliteten i 
forhold til de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence.  
 
I forhold til kadence forventes der gennemsnitlig samtaler svarende til lovgivningen som helhed, men med 
større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene, således at samtaleforløb kan intensiveres for én 
eller flere grupper af borgere, mens andre får færre samtaler end lovgivningen tilsiger. Videre skal større 
fleksibilitet i tilrettelæggelsen, være med til at der i højere grad kan afholdes samtaler på det relevante 
tidspunkt, med det rette indhold og i den rette form – for dermed at opnå den bedste effekt gennem en til 
alle tider meningsfuld kontakt med borgeren.  

Forsøgshjemmel:  

§§ 4-6 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. 
juni 2017  
 

Forsøgsbeslutning:  

Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde 2.november 2016 samt godkendt af 
Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og 
sygedagpengeområdet).   
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Mere fleksible regler vedrørende forholdstal for udsatte borgere  

Forsøgstitel:  

Forsøg med fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene  
 

Forsøgsperiode:  

1. juli 2017- 31. december 2021.  
 

Forsøgsindhold:  

Jobcenter Vesthimmerland vil med dette forsøg skabe mulighed for at friholde borgere fra reglerne om 
forholdstal i de perioder, hvor rådgiverne sammen med borgeren vurderer, at de ikke repræsenterer en 
reel arbejdskraft. Det indebærer at borgere langt fra arbejdsmarkedet vil kunne komme i 
virksomhedspraktik med en anden borger i samme virksomhed, og herved opleve tryghed ved at være 
sammen med ligestillede borgere, mens de jobtrænes på en konkret arbejdsplads. 
  
Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse med mere end 18. 
måneders ledighed, borgere på ressourceforløb samt aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 
omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 2,3, 2,7, 2,11 og 2,13 samt aktivitetsparate 
udlændinge (ud over de første 6 måneder i integrationsperioden) omfattet af Integrationsloven.  

 

Forsøgshjemmel:  

§ 8 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 
2017 samt § 30 i Lov om frikommunenetværk nr. 658 af 8. juni 2017.  

 

Forsøgsbeslutning:  

Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde 2.november 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). 3  
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Rehabiliteringsteam  

Forsøgstitel:  

Rehabiliteringsteams  
 

Forsøgsperiode:  

1. januar 2018 - 31.juli 2021.  
 

Forsøgsindhold:  

Jobcenter Vesthimmerland har med dette forsøg mulighed for Fritagelse fra krav om at indhente lægeattest 
– LÆ265 – i de tilfælde, hvor der i forvejen foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger.  
 
Jobcenter Vesthimmerland kan 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 til at kunne afdække borgerens sundhedsmæssige tilstand og 
dermed danne grundlag for vurdering på rehabiliteringsmøde  
 

Forsøgshjemmel:  

§§ 13 og 14 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 
1255 af 24/11/2017.  
 

Forsøgsbeslutning:  

Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde 5.april 2017 samt vedtaget af 
Beskæftigelsesministeren 24. november 2017. 4  
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Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet  

Forsøgstitel:  
Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet  

 

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

 

Forsøgsindhold:  

Vesthimmerlands Kommune ønsker med dette forsøg, frihed til at tage stilling til, hvorvidt det er relevant 
at indhente LÆ285, samt mulighed for at indhente journaloplysninger fra behandlende instans samt 
statusattester i stedet for LÆ285 i de tilfælde, hvor det giver mening.  
 

Forsøgshjemmel:  

§ 12 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af  
24/11/2017.  
 

Forsøgsbeslutning:  

Deltagelse i forsøget er besluttet på Beskæftigelsesudvalgsmøde 5.april 2017 samt vedtaget af 

Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.  
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