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Aftale- og handleplan

Forsøgstitel

Forsøgsperiode

Forsøgsindhold

1. september 2012 – 30. juni 2019

”Min plan” erstattes af en aftale-/handleplan, som
er en gensidig forpligtende aftale vedr. alle de
aktiviteter, borgeren indgår i og som har betydning
for at komme i job eller uddannelse, uanset hvilken
aktivitet borgeren er i.
Formålet er at sikre koordineringen af alle
aktiviteter og give borgeren overblik over den
samlede indsats indholds- og tidsmæssigt, herunder
rettigheder og pligter og progressionen i forløbet.
Borgeren sikres dermed ejerskab, ansvar og
indflydelse på forløbet.
Forsøget med aftale- og handleplan gælder for:
 Forsikrede ledige
 Borgere, som modtager midlertidig
arbejdsmarkedsydelse
 Kontant - og integrationsydelsesmodtagere
efter lov om aktiv socialpolitik, dog ikke
integrationsydelsesmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet
 Revalidender

Forsøgshjemmel

§ 3 og 18 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg
på beskæftigelses – og sygedagpengeområdet.

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmøde den 5. april 2017.

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Individuelle samtaler til alle

Forsøgsperiode

1. september 2012 – 30. juni 2019

Rammerne for kontakt/samtaler med borgeren
aftales og tilrettelægges individuelt og fleksibelt
efter borgerens behov og er koordineret og
sammenhængende med andre aktive tilbud,
behandlingstilbud mv.

Forsøgsindhold

Aftalerne vedrørende formål, hyppighed mv.
indgår i borgerens
aftale/handleplan/opfølgningsplan.
Borgeren vil dermed opleve et kvalificeret og
meningsfuldt kontakt/samtaleforløb som
omdrejningspunkt for den aktive indsats, der
kan bringe borgeren hurtigst muligt i job eller
uddannelse.
Forsøget med de individuelle samtaler til alle
gælder for:
 Forsikrede ledige
 Kontant - og uddannelseshjælpsmodtagere
 Sygedagpengemodtagere
 Revalidender
 Ledige fleksjobgodkendte

Forsøgshjemmel

§ 4,5,6 og 21 i Bekendtgørelse om
forsøgsordninger med frikommuneforsøg på
beskæftigelses og sygedagpengeområdet.

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmøde den 5. april 2017.

Forsøgsmateriale

-

Individuelle tilbud til alle

Forsøgstitel

1. september 2012 – 30. juni 2019

Forsøgsperiode

Begrebet aktiv indsats i form af tilbud om
vejledning/opkvalificering, praktik, løntilskud og
mentor udvides med en bred vifte af aktiviteter,
som alle er skridt på vejen til, at borgeren
kommer i job eller uddannelse. Aktiviteterne
spænder fra borgerens egen indsats,
samtaleforløb, behandling/genoptræning mv.

Forsøgsindhold

Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges indholds og tidsmæssigt helt individuelt sammen med
borgeren, så den passer optimalt til borgerens
behov.
Forsøget om de individuelle tilbud til alle gælder
for:
 Forsikrede ledige
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 Uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere efter 1.
måned

Forsøgshjemmel

§ 8, 9 og 10 i Bekendtgørelse om
frikommuneforsøg på beskæftigelses - og
sygedagpengeområdet.

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmøde den 5. april 2017.

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Revurdering af
fleksjobvisiterede
1. marts 2013 – 30. juni 2019

Forsøgsperiode

Forsøgsindhold

Vurderingen af om betingelserne for fleksjob fortsat
er opfyldt gennemføres i forbindelse med den
løbende opfølgning i det individuelle kontaktforløb
med borgeren.
Opstår der tvivl om berettigelsen til fleksjob,
foretages en omfattende revurdering af
berettigelsen efter Aktivlovens § 74 c.
Revurderingen skal altid foretages ved afgørelse om
at borgeren ikke længere opfylder betingelserne for
fleksjob og dermed ikke længere er berettiget til
ledighedsydelse.

Forsøgshjemmel

§ 7 i Frikommuneloven

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmøde den 5. april 2017

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Udvidet virksomhedspraktik
for forsikrede ledige
1. september 2012 – 30. juni 2019

Forsøgsperiode

Forsøgsindhold

Arbejdsmarkedsområdet ønsker at øge den
virksomhedsrettede indsats ved at gøre brug af
muligheden for at anvende op til 13 ugers
praktik til forsikrede ledige, hvis den ledige




ikke har erhvervserfaring
har langvarig ledighed
i øvrigt har vanskeligt ved at opnå
beskæftigelse med løntilskud.

Formålet er at forbedre den lediges muligheder
for bedre at kunne ”bide sig fast” og vise sine
potentialer og dermed få mulighed for primært
ansættelse på ordinære vilkår, sekundært et
løntilskudsjob med henblik på yderligere
opkvalificering.

Forsøgshjemmel

§ 13 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på
beskæftigelses – og sygedagpengeområdet.

Forsøgsbeslutning

Besluttet og byrådsmøde den 5. april 2017.

Forsøgsmateriale

-

