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Tak for jeres ansøgninger om konkrete forsøg, som vi modtog den 1. maj 2017. De
vidner om et stort engagement i netværket i forhold til at udvikle nye tilgange på beskæftigelsesområdet. Regeringen har nu behandlet ansøgningerne og er nået frem til
følgende beslutning.
Regeringen vil helt eller delvist imødekomme fem af jeres syv ansøgninger, hvis man
betragter ansøgningen om rehabiliteringsteams som fire separate ansøgninger. Det
drejer sig om differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet, psykologbehandling i jobcenteret, delvis fritagelse for uddannelsespålæg for en særlig målgruppe samt to dele af ansøgningen om rehabiliteringsteams, jf. tabel 1. Eventuelle
forudsætninger fremgår af tabellen.
For de to resterende delansøgninger om rehabiliteringsteams gælder, at regeringen
har besluttet ikke at imødekomme ansøgningerne, idet borgerens retssikkerhed kan
blive påvirket, hvis borgeren ikke får tildelt det rette forsørgelsesgrundlag. Baggrunden
herfor er at hhv. Klinisk Funktion og alle faggruppers tilstedeværelse til rehabiliteringsmøder er af afgørende betydning for at sikre, at borgerens sag er tilstrækkeligt
oplyst.
Videre proces
Regeringen vil søge Folketingets opbakning til forsøg, der kræver ny hjemmel. Lovforslaget sendes efter planen i ekstern høring inden sommerferien og forventes fremsat i oktober med henblik på ikrafttrædelse d. 1. januar 2018.
Afslutningsvis har vi noteret, at ca. halvdelen af alle ansøgninger i denne runde af
forskellige årsager kun har én kommune som afsender. Som optakt til tredje og sidste
ansøgningsrunde vil ministeriet derfor opfordre alle netværk til at være opmærksomme på, at organiseringen i netværk også har til hensigt at give mulighed for at få et
solidt grundlag for evalueringerne i og med, at der med samme forsøg i flere kommuner kan skabes et mere robust erfaringsgrundlag.
Frist for næste ansøgningsrunde er den 1. november 2017. Ansøgningsskema og
vejledning kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside
(www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii).
Vi vil kontakte jer om den videre proces.
Med venlig hilsen

Torben Buse
Afdelingschef, Afdelingen for Kommunal- og Regionaløkonomi

Tabel 1
Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om
Forsøg

Hjemmel

Bemærkninger

Differentiering i valg af
Fritagelse fra krav i sygelægeattester på sygedag- dagpengesager med forpenge-området
ventning om mere end 8
ugers sygefravær om at
indhente lægeattesten LÆ285 -, hvis der allerede
foreligger tilstrækkelige
lægelige oplysninger eller
der indhentes anden tilstrækkelig lægelig dokumentation.

Indhold

Hjemles i eksisterende forsøgsbestemmelse

Det er en forudsætning, at
kommunerne fortsat sikrer,
at sagen er tilstrækkeligt
oplyst forud for, at der
træffes afgørelse.

Psykologbehandling i
jobcenteret

Søges hjemlet i lov
om ændring af Lov
om Fri-kommunenetværk

Det er en forudsætning, at
behandlingen skal foretages af autoriserede psykologer, og at kommunen
afholder eventuelle ekstra
udgifter.

Mulighed for at give psykolog-behandling i jobcenterregi til sygedagpengemodtagere med visse
diagnoser.

Delvis fritagelse fra
Mulighed for at fritage visse Hjemles i eksisteuddannelsespålæg for en unge for uddannelsespålæg. rende forsøgsbesærlig delmålgruppe
Målgruppen er de unge,
stemmelse
som varigt ikke er i stand til
at gennemføre en uddannelse over STU-niveau.

Der gives ikke fritagelse for
indberetning til det fælles
datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen, da dette
ville umuliggøre den
automatiske refusionsberegning og medføre problemer mht. data, koordination og evaluering

Rehabiliteringsteams
(delansøgning 1 af 4):

Fritagelse fra krav om at
Hjemles i eksisteindhente lægeattest –
rende forsøgsbeLÆ265 – i de tilfælde, hvor stemmelse
der i forvejen foreligger
tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger

Det er en forudsætning, at
kommunerne fortsat sikrer,
at sagen er tilstrækkeligt
oplyst forud for, at der
træffes afgørelse.

Rehabiliteringsteams
(delansøgning 2 af 4):

Fritagelse fra forelæggelse
af visse sager ift. jobafklaringsforløb, fleksjob og
seniorførtidspension for
rehabiliteringsteamet.

Ansøgningen imødekommes delvist.

Hjemles i eksisterende forsøgsbestemmelse

Der gives tilsagn til at
fritage visse sager om
første jobafklaringsforløb
fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet, hvor
teamet alene skal give
indstilling om indsatsen.
Modsat gives der ikke
tilsagn om at fritage sager
om fleksjob og seniorførtidspension fra forelæggelse i rehabiliteringsteamet,
eftersom borgernes fremtidige ydelse, og dermed
borgerens retssikkerhed, i
disse sager er afhængig af
rehabiliteringsteamets
behandling og indstilling i
sagen.
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