Vejledning til sagsfremstilling og ansøgning om
frikommunenetværk


KKR besluttede 12. februar 2016, at der, under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers
godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk.



FU for beskæftigelsesdirektørerne har udarbejdet en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet
samt en fælles sagsfremstilling til brug for møde i KDK 1. april, KKR d. 15. april samt i de 11
nordjyske kommunalbestyrelser i april.



Sagsfremstillingens ordlyd kan ikke ændres, men teksten kan naturligvis klippes ind og tilpasses de
dagsordensskabeloner, der anvendes i den enkelte kommune.



Sagsfremstillingen og ansøgningen må sættes på til politisk behandling i byrådene i perioden 2.
april- 29. april.



Sættes den på før 15. april, vil den ikke være behandlet af KKR endnu.



Sættes den på efter d. 15. april, har den været behandlet af KKR.



Kommer der ændringer til ansøgningen og sagsfremstillingen som følge af møder i KDK og/eller KKR
fremsendes den tilrettede ansøgning og sagsfremstillingen hurtigst muligt til kommunerne.
Kommunerne sikre relevant politisk involvering, hvis ændringerne fra KDK/KKR kommer efter
kommunerne har behandlet ansøgningen i kommunalbestyrelsen. (Denne tekst anbefales at sætte
ind i sagsfremstillingen, såfremt ansøgningen sendes frem til kommunalbestyrelsen før d. 15. april)



Er der spørgsmål til proceduren, er I velkommen til at kontakte:
o
o

Jannie Knudsen, Arbejdsmarkedschef, Jammerbugt kommune, 41 91 25 11
Netta Ben-Yedidia, Konsulent, Aalborg Kommune, 99 31 27 25

Tidsplanen
Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på
Beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning + bilag

2. marts 2015

FU på Beskæftigelsesområdet drøfter udkastet + bilag

4. marts 2015

FU fremsender udkast til ansøgning + bilag til KDK

9. marts 2015

KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast + bilag

10. marts 2015
(ifm. KL-Topmøde)
18. marts 2015

FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører
drøfter ansøgning + bilag samt KDK’s bemærkninger

FU på Beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen
KDK tager stilling

10. marts-29. marts
2015
1.april 2015

Borgermestermøde

8. april 2015

KKR-møde

15. april

Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser

April 2015

Ansøgningsfrist

1.maj 2015

Svar fra Social- og Indenrigsministeriet

Inden sommerferien

Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger samt godkendelse i
kommunalbestyrelser

Juli-oktober 2016

Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg

1.november 2016

Samme som i sagsfremstilling

