Oversigt over forsøg, som Aalborg indgår i
1. Runde
Formkrav til lovpligtige samtaler
Med dette forsøg er der givet mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for
målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder at de lovgivningsmæssige krav omkring
tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform er ophævet. Formålet er, at etablere en
individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med
fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.
Følgende kommuner er med i forsøget: Frederikshavn/Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted,
Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

Iværksætteri for dimittender
Med dette forsøg er der skabt de rette rammer for, at ledige dimittender har mulighed for at realisere egen
virksomhed. LAB-lovens nuværende betingelser understøtter ikke iværksætteri, og derfor er der givet
fritagelse for bl.a. kravet om rådighed, joblog, samt mulighed for at iværksætte Min Iværksætterplan frem for
en Min Plan.
Følgende kommuner er med i forsøget: Frederikshavn og Aalborg.

Mikrolån til flere målgrupper
Med denne forsøgside gives der mulighed for at udvide målgruppen af ledige, som kan omfattes af
muligheden for et mikrolån. Bl.a. ledige kontakthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, mv. Dette
gør det muligt at understøtte og tilrettelægge en langt mere individuelt tilpasset indsats til den enkelte end
den nuværende lovgivning giver mulighed for.
Følgende kommune er med i forsøget: Aalborg.

Runde 2
Rehabiliteringsteams
Med dette forsøg er der givet mulighed for følgende:
Kommunerne er tritaget for at indhente lægeattest (LÆ265) i de tilfælde, hvor der i forvejen foreligger
tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger i sagen. Derudover er der givet mulighed for at fritage visse
sager om første jobafklaringsforløb fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet, hvor teamet alene skal give
indstilling om indsatsen.

Følgende kommuner er med i forsøget:
Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Jammerbugt, Morsø, Frederikshavn/Læsø, Brønderslev og Aalborg.

Delvis fritagelse fra uddannelsespålæg for en særlig delmålgruppe
Med dette forsøg er der givet fritagelse for at give uddannelsespålæg til unge med vanskeligheder i form af
flere forskellige konkurrerende barrierer/lidelser, som fx intellektuel funktion, der er signifikant under
gennemsnittet, autisme/asperger syndrom, angst, OCD, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser
mv., undtages for uddannelsespålægget. Dette ud fra den betragtning, at denne gruppe af unge varigt ikke
er i stand til at gennemføre en uddannelse over STU-niveau.
Følgende kommuner kan deltage i forsøget, men har valgt ikke at deltage pga. IT-mæssige barrierer:
Aalborg.
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Runde 3:
Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering
Dette forsøg gives der friere rammer for indhentelse LÆ265 i alle sager forud for afgørelsen om ret til
revalidering, men også i forbindelse med en afgørelse om ændring, forlængelse, eller ophør af
revalideringsplanen. Fritagelsen gives ud fra den forudsætning, at sagerne er tilstrækkeligt lægeligt belyst,
og at LÆ265 fortsat skal indhentes i tvivlssager, hvor egen læges aktuelle vurdering har betydning for
afgørelsen.
Følgende kommuner er med i forsøget: Vesthimmerland, Thisted, Jammerbugt og Aalborg

Ledighedsydelse - fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18 måneder
Med dette forsøg fritages kommunerne for at lave revurdering efter 12 måneder på ledighedsydelse indenfor
18 måneder, da kommunerne vurderer, at der allerede sker en kvalificeret revurdering i kontaktforløbet ved
opfølgningssamtaler og vurdering af rådighed. Det er kommunernes vurdering, at det bør være borgerens
individuelle situation, der er bestemmende for indsatserne og iværksættelse af tilbud, og ikke
revurderingsreglerne, der er bestemmende for, at kommunen skal anvende beskæftigelsesrettede tilbud, på
et givent tidspunkt i ledighedsperioden.

Følgende kommuner er med i forsøget: Thisted, Rebild, Aalborg, Vesthimmerland og Jammerbugt

Lempede mentorregler (Mulighed for at fritage aktivitetsparate kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere for ret og pligt mentor)
Med dette forsøg fritages kommunerne for at tilbyde ret- og pligtmentor til borgere, som er alvorligt syge evt.
indlagt på sygehus eller bosat på et botilbud. Deres situation er af en sådan karakter, at indsatsen ikke
aktuelt skaber den fornødne beskæftigelsesrettede progression. Desuden ønsker kommunerne, at der gives
mulighed for, at indsatsen bliver mere fleksibel og kan tilpasses den enkelte borgers behov. Specifikt ønskes
det, at der efter en konkret og individuel vurdering bliver muligt, at:
 yde støtte fleksibelt uden krav om fast kontakt min. hver 2. uge
 mentorindsatsen kun bevilges indtil borgeren er klar til et aktivt tilbud, og ikke frem til tilbuddet kan
iværksættes, eksempelvis når der er andre professionelle på sagen.

Følgende kommuner er med i forsøget: Jammerbugt og Aalborg

Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation
Med dette forsøg er der mulighed for at jobcentrene i visse tilfælde fritages for, at ledige skal have været
ledige i 26 uger førend løntilskud og jobrotation kan etableres. Det skal bl.a. gælde for ledige dimittender,
ledige med forældede uddannelser og ledige som er i risikogruppe for langtidsledighed.
Følgende kommuner er med i forsøget: Jammerbugt, Frederikshavn og Aalborg
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