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Evaluering 

Efter frikommuneforsøgsbekendtgørelsen på Beskæftigelsesministeriets område, er det muligt at kopiere 
forsøg, der allerede er godkendt, hvorved forsøget kun kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Vejle Kommune havde ansøgt om og fået godkendt at samle hele kompetencen vedrørende førtidspension 
under et udvalg – Jobudvalget.  

På baggrund af en indstilling fra Byråds- og Direktionssekretariatet besluttede Byrådet i Fredericia Kommune 
på mødet den 8. oktober 2012 at flytte kompetencen samt budget- og økonomiansvaret vedrørende førtids-
pensionsområdet fra Socialudvalgets område til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område. 

Ifølge ansøgningen fra Vejle Kommune var formålet, at der skulle opnås en bedre sammenhæng og koordine-
ring mellem rådgivnings- og vejledningsindsatsen, myndighedsafgørelse, den konkrete indsats og økonomi-
ansvaret, så der var fælles fokus, ansvar og prioritering af indsatsen. Dette skulle bl.a. give mere kvalitet i til-
kendelserne, færre klager og færre hjemvisninger i forbindelse med ankesagerne.  

For Fredericia Kommunes vedkommende har myndighedsbehandlingen af førtidspension både før og efter 
”igangsættelse” af frikommuneforsøget været håndteret i et team i Arbejdsmarked, Borgerservice og Genop-
træning, hvor sagerne er blevet afgjort. Teamet har ikke været en del af Jobcenteret. Så den eneste praktiske 
ændringer i forsøget har været, at budget- og økonomiansvaret blev flyttet til Arbejdsmarkeds- og Integrati-
onsudvalget. 

Arbejdsmarked, Borgerservice og Genoptræning har i forsøgsperioden ikke lavet evaluering, da der ikke er 
ændret på fremgangsmåden i myndighedsbehandlingen. 

Det forsøg, som Vejle Kommune beskrev i deres ansøgning, blev lovliggjort den 1. januar 2015, idet loven om 
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. er ændret jf. § 5, så Jobcentrene ikke længere 
er bundet af, at varetagelse af beskæftigelsesindsatsen er eneste opgave, der kan udføres.  


