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Èn plan for sammenhængende
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borger mellem 18-30 år
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Frikommuneforsøget har til formål at
skabe sammenhængende forløb for
aktivitetsparate unge, der er
afhængig af koordinering af
handleplanen fra flere
myndighedsområder samtidig.
Borgerne i forsøget har én
sagsbehandler tilknyttet, der har
bemyndigelse til at visitere indenfor
både Lov om Aktiv Beskæftigelse og
Lov om Social Service.
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Med frikommuneforsøget opnår
Hillerød Kommune en række
undtagelser fra ellers gældende
lovgivning, så borgere kan tilbydes én
samlet plan, og en helhedsorienteret
sagsbehandling, der tager afsæt i den
enkelte borgers ressourcer og
udfordringer.
Målet er at borgerne skal i
beskæftigelse og øge den enkelte
borgers livskvalitet. På kort sigt er det
målet, at borgerne oplever at have
styring over egne indsatser og at
borgerne oplever en
helhedsorienteret indsats, som er
mere intensiv og kortvarig end
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tidligere.

Forsøgshjemmel

Byrådet har besluttet at
frikommuneforsøget for
aktivitetsparate unge kan anvende
følgende fritagelsesmuligheder i Lov
nr. 658 af 08.06.2017 om
frikommunenetværk. Bekendtgørelse
om offentliggørelse, evaluering og
Indberetning af forsøg, der
gennemføres af frikommunenetværk,
og videreførte forsøg efter lov om
frikommuner m.v. Bekendtgørelse nr.
841 af 22.06.2017.
Bekendtgørelse om
frikommuneforsøg II på
beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet,
Bekendtgørelse nr. 1255 af
24.11.2017:
§ 26 der vedrører mulighed for at
samle de beskæftigelsesrettede
planer og planer efter serviceloven i
en plan, herunder; min plan, plan for
sygedagpengeopfølgning samt
rehabiliteringsplanens indsatsdel i
borgerens samlede plan. Det gælder
følgende paragraffer i Serviceloven :
§ 140 for børn og unge
§ 141 for voksen
§ 70 støtte til forældre med anbragte
børn
§ 27, der vedrører, at frikommunerne
er undtaget fra reglerne om særskilt
at udarbejde rehabiliteringsplanens
indsatsdel.
§ 29, der vedrører, at frikommunerne
kan fastlægge tilrettelæggelsen af
det individuelle kontaktforløb, som
skal gennemføres efter kapitel 7 og §
73 a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats for personer
omfattet af § 2, nr. 1-4, 6, § 2, nr. 7,
som modtager ledighedsydelse efter
lov om aktiv socialpolitik, § 2, nr. 11
og 12-14, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og har
komplekse og sammensatte
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problemer.
§ 32, der vedrører, at frikommunerne
selv fastlægger tilrettelæggelsen af
det individuelle kontaktforløb, som
skal gennemføres efter kapitel 7 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats for
personer, der er omfattet af § 2 i
samme lov, og som har komplekse og
sammensatte problemer.

Byrådsbeslutning

Materiale

§ 33, der vedrører, at frikommunerne
er undtaget fra reglerne i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats om,
hvornår en person, der er omfattet af
§ 2 i samme lov, og som har
komplekse og sammensatte
problemer, senest skal påbegynde et
tilbud.
Byrådet har truffet beslutning om at
indgå i frikommunenetværket ”En
plan for en sammenhængende
indsats sammen med borgeren”
sammen med otte andre sjællandske
kommuner d.25.5.16
Byrådet har truffet beslutning om at
anvende ovenstående
forsøgsbestemmelser d. 31.03.18
Lov om Frikommunenetværk; Lov nr.
658 af 08.06.2017.
Bekendtgørelse om offentliggørelse,
evaluering og indberetning af forsøg,
der gennemføres af
frikommunenetværk, og videreførte
forsøg efter lov om
frikommuner m.v.; Bekendtgørelse
nr. 841 af 22.06.2017.
Bekendtgørelse om
frikommuneforsøg II på
beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet,
Bekendtgørelse nr. 603 af
01.06.2017.
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