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Frikommuneforsøget har til formål at skabe
sammenhængende forløb for borgere og familier,
der modtager hjælp fra flere myndighedsområder
samtidig.
Kontakten til de mange forskellige sagsbehandlere
og medarbejdere, forskellige handleplaner og
parallelle indsatser er svære at navigere i, skaber
nogle tilfælde mistillid til kommunen og giver ikke
borgerne mulighed for at udnytte deres ressourcer optimalt
i indsatserne.
En væsentlig del af problemstillingen er den
sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på enkelte aspekter
af borgerens samlede liv.
Med frikommuneforsøget opnår Halsnæs 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/families ressourcer og
udfordringer.
Målet er at øge borgernes tilknytning til
arbejdsmarkedet/uddannelsesinstitutioner og øge den
enkelte borgers livskvalitet. På kort sigt er det
målet, at borgerne/familie oplever at have styring
over egne indsatser og at borgerne oplever en
helhedsorienteret indsats, som er mere intensiv og kortvarig
end tidligere.
Målgruppen er overordnet borgere, der modtager hjælp fra
flere fagområder.
Målgruppen kan deles i tre grupper.
Unge, der modtager uddannelseshjælp
Voksne, der modtager kontanthjælp og §85 efter
serviceloven
Familier, der modtager hjælp fra familieafdelingen, hvor en
af de voksne modtager samtidig modtager kontanthjælp.

Forsøgshjemmel

Byrådet har besluttet at gøre brug af følgende
fritagelsesmuligheder i Lov om
frikommunenetværk:
- § 11. Denne bestemmelse muliggør at afgørelser
og planer efter serviceloven og lov og aktiv
beskæftigelsesindsats integreres i en plan i den
sammenhængende familieindsats.
Det gælder følgende paragraffer i Serviceloven:
- § 140 for børn og unge,
- § 141 for voksen
Det gælder følgende paragraffer i lov om aktiv
beskæftigelsesindsats:
- § 27, § 27 stk 2 og § 28

Byrådsbeslutning

Materiale

Byrådet har besluttet at gøre brug af følgende
fritagelsesmuligheder i Bekendtgørelse om
frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet:
- §§ 15-17 der giver muligheder for at samle de
beskæftigelsesrettede planer, herunder min plan,
plan for sygedagpengeopfølgning samt
rehabiliteringsplanens indsatsdel i borgerens ene
samlede plan.
- § 18 der muliggør at andre enheder i kommunen
end jobcentret kan udføre opgaver og træffe
afgørelser om beskæftigelsesindsatsen
- §§ 19-21 der vedrører proceskrav ved det
individuelle kontaktforløb og opfølgningssamtaler for
sygedagpengemodtagere.
-§§ 22-23 der vedrører fleksibilitet i
tilrettelæggelsen af det individuelle kontakt
forløb, samt ret og pligt til beskæftigelsestilbud.
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.31.5.16
Byrådet har truffet beslutning om at anvende
ovenstående forsøgsbestemmelser d. 29.11.16 og
d.19.12.17
Lov om frikommunenetværk
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg ll på
beskæftigelses- og sygedagpengeområdet
Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og
indberetning af forsøg, der gennemføres af
frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om
frikommuner m.v.

