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1. Igangværende forsøg  

1.1 Forsøg på folkeskoleområdet 

 Forsøgstitel  
Forsøg med faget Idræt på 7. - 9. årgang  

Forsøgsperiode  1.jan. 2012 – 1.aug. 2015.  

Forsøgsindhold  Den traditionelle idrætsundervisning på 7. – 9. årgang, erstattes 

med 20 minutters fysisk aktivitet hver dag. Desuden har eleverne 

mulighed for tilvalg af yderligere idrætsundervisning.  

Udtalelsen i faget idræt for 8. - 9. årgang afskaffes.  

Forsøgshjemmel  Folkeskolelovens § 55, stk. 1  

Folkeskolelovens § 13, stk. 6  

Forsøgsbeslutning  Det konkrete forsøg er udsprunget som en del af 

skoleudviklingsprojektet ”Skolen i bevægelse”, der er igangsat i 

Vejle Kommune. På denne måde er det konkrete forsøg politisk 

forankret.  

Det konkrete forsøg er præsenteret som en del af den samlede 

ansøgning fra Vejle Kommune, og dermed politisk behandlet i 

såvel Børne – og Familieudvalget som Byrådet.  

Forsøgsmateriale  www.skolenibevaegelse.nu  

http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=48651  
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Forsøgstitel  Målrettet anvendelse af elevplaner.  

Forsøgsperiode  1.jan. 2012 – 1.aug. 2015.  

Forsøgsindhold  Forsøget har til hensigt at kvalificere elevplanerne, så planerne i 

højere grad end tidligere kommer til at tage udgangspunkt i en 

helhedsvurdering af eleven således at skolen vurderer, hvad der 

er væsentligt.  

Forsøget er udformet således, at de ressourcer som anvendes til 

udarbejdelsen af elevplaner, kan målrettes imod færre fag.  

Dog skal der fortsat udarbejdes elevplaner inden for dansk, 

matematik samt fremmedsprog og naturfag.  

Forsøgshjemmel  Folkeskolelovens § 13. stk. 2.  

Forsøgsbeslutning  Det konkrete forsøg er udsprunget som en del af 

skoleudviklingsprojektet ”Skolen i bevægelse”, der er igangsat i 

Vejle Kommune. På denne måde er det konkrete forsøg politisk 

forankret.  

Det konkrete forsøg er præsenteret som en del af den samlede 

ansøgning fra Vejle Kommune, og dermed politisk behandlet i 

såvel Børne – og Familieudvalget som Byrådet.  

Forsøgsmateriale  www.skolenibevaegelse.nu  

http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=48651  
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Forsøgstitel  Kontaktlærerordning.  

Forsøgsperiode  1.jan. 2012 – 1.aug. 2015.  

Forsøgsindhold  Indførelsen af kontaktlærer ordningen er delvist en konsekvens 

af ønsket om, at arbejde med aldersintegrerede klasser og 

grupper. I en mere fleksibel organiseret skoledag, vil eleverne 

have adgang til en kontaktlærer der har de samme opgaver i 

forhold til eleven og skole – hjemsamarbejdet, som det kendes 

fra den traditionelle klasselærerordning. Kontaktlæreren vil have 

denne opgave i forhold til elever på forskellige årgange. Der er på 

denne måde en sammenhæng mellem indførelsen af 

kontaktlærerordningen, og en skole kendetegnet ved 

aldersintegration og udbredt anvendelse af fleksibel 

holddannelse.  

Forsøgshjemmel  Det ansøgte kræver fravigelse fra folkeskolelovens § 18, stk. 2 og 

5, der beskriver klasselærerens opgaver i forhold til klassen.  

Forsøgsbeslutning  Det konkrete forsøg er udsprunget som en del af 

skoleudviklingsprojektet ”Skolen i bevægelse”, der er igangsat i 

Vejle Kommune. På denne måde er det konkrete forsøg politisk 

forankret.  

Det konkrete forsøg er præsenteret som en del af den samlede 

ansøgning fra Vejle Kommune, og dermed politisk behandlet i 

såvel Børne – og Familieudvalget som Byrådet  

Forsøgsmateriale  www.skolenibevaegelse.nu  

http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=48651  
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Forsøgstitel  Aldersintegration og fleksibel holddeling.  

Forsøgsperiode  1.jan. 2012 – 1.aug. 2015  

Forsøgsindhold  Vi ønsker med dette forsøg:  

• At etablere aldersintegreret undervisning i grupper/klasser 

bestående af op til tre årgange.  

• At etablere storhold som giver mulighed for, at danne 

mindre grupper opdelt efter elevernes forudsætninger, 

motiver og behov. Gruppernes sammensætning og 

størrelse kan variere i løbet af skoleåret, og kan være 

årgangsdelte eller aldersintegrerede. Skole – 

hjemsamarbejdet forankres ved indførelsen af kontakt 

lærerordningen.  

• At øge muligheden for fleksibel holddannelse på tværs af 

klasser og årgang.  

Forsøget vedrører principielt alle årgange fra 0 – 9 kl. Det skal 

understreges at ikke alle skoler i Vejle Kommune, vil indlede forsøg 

på dette område ved starten af forsøgsperioden.  

Forsøgshjemmel  Folkeskolelovens § 25, stk. 2 og 7, om klassedannelse og 

aldersintegration fra 0.-2. klassetrin og fra folkeskolelovens § 25, 

stk. 6, om kravet om holddannelse i under halvdelen af 

undervisningstiden  

Forsøgsbeslutning  Det konkrete forsøg er udsprunget som en del af 

skoleudviklingsprojektet ”Skolen i bevægelse”, der er igangsat i 

Vejle Kommune. På denne måde er det konkrete forsøg politisk 

forankret.  

Det konkrete forsøg er præsenteret som en del af den samlede 

ansøgning fra Vejle Kommune, og dermed politisk behandlet i såvel 

Børne – og Familieudvalget som Byrådet.  

Forsøgsmateriale  www.skolenibevaegelse.nu  

http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=48651  
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Forsøgstitel  
Informeret samtykke til sundhedssamtaler på skoler 

Forsøgsperiode  1. august 2013 til 31. december 2015 

Forsøgsindhold  Sundhedsplejen indhenter forældresamtykke til barnets deltagelse 

i sundhedsplejens ydelser én gang (typisk ved skolestart)  i stedet 

for som i dag hver gang barnet tilbydes sundhedssamtaler eller 

screeningsundersøgelser. 

Forsøgshjemmel  Sundhedsloven. Lov nr. 546 af 24. juni 2005. Afsnit III 

Patienters retsstilling. Kap. 5; § 15 -§21 

• Bekendtgørelse af sundhedsloven LBK nr. 913 af 

13/07/2010; kap. 5 § 15-21. 

• Autorisationsloven. Kap 13 

• Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for 

børn og unge. BEK nr. 1344 af 03/12/2010 

• Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og 

unge. 

• Vej. nr. 9636 af 21/10/2011 

Forsøgsbeslutning  Forsøget er godkendt af Byrådet den 15. maj 2013 og af Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelse den 5. juli 2013 

Forsøgsmateriale Frikommuneansøgningen og ministeriets godkendelse kan ses på 

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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Forsøgstitel  
Informeret samtykke til tandpleje for børn og unge 

Forsøgsperiode  1. august 2014 til 31. december 2015 

Forsøgsindhold  I Sundhedsloven står, at ingen behandling må indledes eller 

fortsættes uden patientens informerede samtykke, givet på 

baggrund af fyldestgørende informationer fra sundhedspersonens 

side. Dette er relevant og fornuftigt i forhold til 

patientsikkerheden, når det i tandplejen drejer sig om større 

omfattende og/eller langvarige behandlinger. 

 

Tandplejen mener dog, at det vil være tilstrækkeligt at indhente 

informeret samtykke første gang, når det drejer sig om mindre, 

kortvarige og kendte behandlinger, og fravige konkret informeret 

samtykke til tandundersøgelser, forebyggende behandlinger mm. 

dvs. patienterne giver deres samtykke til f.eks. lakeringer generelt. 

Derfor indføres der et generelt informeret samtykke fra forældre 

til børn, der skal have fluorbehandlinger og undersøgelser med 

brug af røntgen, mens der ikke indhentes samtykke til 

undersøgelser uden røntgen, afpudsning, tandrensning, 

mundhygiejneinstruktion og andre behandlinger der ikke betragtes 

mere indgribende end dette. Dette forventes at indebære bedre 

patientoplevet service og forenklet administration. 

Forsøgshjemmel  • Frikommunelovens § 25, stk. 2 

• Godkendelse fra Sundheds- og Forebyggelsesministeren 5. 

juli 2013. 

Forsøgsbeslutning  Forsøget er godkendt af Byrådet den 23. november 2011 og af 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 5. juli 2013 

Forsøgsmateriale Frikommuneansøgningen og ministeriets godkendelse kan ses på 

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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1.2 Forsøg på familieområdet 

Forsøgstitel  
Krone-for-krone kompensation af merudgifter til familier med 

børn med handicap  

(Fritagelse fra standardiseringsreglen i Servicelovens § 41ved 
udbetaling af merudgifter til familier, der har børn og unge med 
handicap)  

Forsøgsperiode  August 2012 til december 2014  

Forsøgsindhold  Familier kompensenseres krone-for-krone for deres merudgifter 

fremfor at benytte standardbeløb.  

Sagsbehandling af familiens merudgifter sker som hovedregel 1 

gang årligt, og der indføres en minimumsgrænse for behandling af 

nye udgifter i den mellemliggende periode.  

Forsøgshjemmel  Servicelovens § 184, stk. 2 i forhold til Servicelovens § 41  

Forsøgsbeslutning  Forsøget er godkendt af Byrådet i Vejle Kommune den 23. 

november 2011.  

Forsøget er godkendt af Social- og Integrationsminister Karen 

Hækkerup den 22. maj 2012.  

Forsøgsmateriale  Frikommuneansøgningen og ministeriets godkendelse kan ses på 

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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1.3 Forsøg på miljøområdet 

Forsøgstitel  Forenkling af beslutningsprocessen for godkendelse af kollektive 
varmeforsyningsprojekter.  

Forsøgsperiode  1.7.2012 til 31.12.2015  

Forsøgsindhold  Beslutning om godkendelse af ukomplicerede, ikke-politisk 

følsomme forslag til kollektive varmeforsyningsprojekter kan 

træffes administrativt, hvor reglerne klart anviser indholdet af 

afgørelsen.  

Forsøgshjemmel  Frikommunelovens § …  

§ 4 i varmeforsyningsloven (nr. 347 af 17.5.2005) og § 3 i 

projektbekendtgørelsen (nr. 1295 af 13.12.2005).  

Forsøgsbeslutning  Byrådet den 25. april 2012, sag nr. 99.  

Energistyrelsens udtalelse den 8. juni 2012 til ansøgning om 

dispensation fra varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.  

Forsøgsmateriale  http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-

frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-3.aspx  
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1.4 Forsøg på planlovsområdet 

Forsøgstitel  
Forsøg om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye 

lokalplaner 

Forsøgsperiode  1.maj 2014 – 31. december 2015.  

Forsøgsindhold  Vejle Kommune kan i medfør af frikommuneforsøget tilvejebringe 

lokalplaner, som indeholder mindre fravigelser fra 

kommuneplanen, uden at der skal udarbejdes kommuneplantillæg. 

 

Ved forsøgets afslutning skal kommuneplanen revideres i 

overensstemmelse med de ændringer, der er tilladt gennem 

lokalplanlægningen. 

   

Forsøgshjemmel  Frikommunelovens § 18 

Forsøgsbeslutning  Ansøgning godkendt af Byrådet den 27.11.2013. 

Miljøministeriet – Naturstyrelsen har administrativt godkendt 

forsøget d. 3.4.2014. 

Forsøgsmateriale  -  
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Forsøgstitel  
Forsøg om at muliggøre generelle dispensationer fra lokalplaner 

Forsøgsperiode  1.maj 2014 – 31. december 2015.  

Forsøgsindhold  Vejle Kommune kan i medfør af frikommuneforsøget gennemføre 

generelle dispensationer fra lokalplaner. De generelle 

dispensationer vil kunne gælde for hele planområdet eller for dele 

af planområdet. 

 

Generelle dispensationer vil kunne meddeles efter gennemførelse 

af orientering af parter jf. planlovens § 20 samt efter 

offentliggørelse i 14 dage. 

 

Generelle dispensationer skal desuden offentliggøres på 

plansystem.dk.     

Forsøgshjemmel  Frikommunelovens § 17 

Forsøgsbeslutning  Ansøgning godkendt af Byrådet den 27.11.2013. 

Miljøministeriet – Naturstyrelsen har administrativt godkendt 

forsøget d. 2.4.2014. 

Forsøgsmateriale  -  
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Forsøgstitel 
Forsøg om forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone 

Forsøgsperiode 1.juni 2014 – 31. december 2015  

Forsøgsindhold Vejle Kommune kan i medfør af frikommuneforsøget overføre arealer i 

mindre bysamfund fra landzone til byzone eller sommerhusområde uden 

lokalplan. 

 

Overførslen kan først ske 4 uger efter at beslutningen om arealoverførsel er 

blevet offentliggjort, og efter at der er givet skriftlig orientering herom til 

myndigheder, personer mv. jf. planlovens §§ 25 og 26. 

   

Forsøgshjemmel Frikommunelovens § 16 

 

Forsøgsbeslutning Ansøgning godkendt af byrådet den 27.11.2013 

 

Miljøministeriet – Naturstyrelsen har administrativt godkendt forsøget d. 

10.4.2014 

Forsøgsmateriale -  
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1.5 Forsøg på arbejdsmarkedsområdet   

Forsøgstitel  
Borgersamtaler, der giver mening.  

Forsøgsperiode  De individuelle aftaler om kontakt/samtaler udrulles løbende i 

perioden 1. juli 2012 – 1. september 2012.  

Forsøgsperioden løber således fra 1. september 2012 - 31. 

december 2015  

Forsøgsindhold  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.  

Aftalerne vedrørende formål, hyppighed mv. indgår i borgerens 

aftale/handleplan/opfølgningsplan.  

Der er fastsat krav til, hvornår borgeren som minimum kan 

forvente kontakt/samtale.  

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.  

De individuelt tilrettelagte aftaler om kontakt/samtaler gælder 

forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, 

sygedagpengemodtagere, revalidender og ledige 

fleksjobgodkendte.  

Forsøgshjemmel  Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov 

om sygedagpenge §§ 5, 6 og 14 jf. § 12, 13 og 15 i lov om 

sygedagpenge og § 15, 16, 17-20 og 73a i lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats om individuelt kontaktforløb.  

Forsøgsbeslutning  Besluttet på byrådsmøde den 29. juni 2011  

Forsøgsmateriale  Der henvises til Vejle kommunes frikommuneansøgning på 

arbejdsmarkedsområdet.  

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-

frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-1.aspx  
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Forsøgstitel  
Én indgang for borgeren  

Forsøgsperiode  Marts 2012 – 31. december 2015  

Forsøgsindhold  Jobcentret og Ydelsescentret går sammen om at betjene borgeren, 

så der er èn indgang for borgeren, og så der opnås en koordineret 

og sammenhængende sagsbehandling og indsats.  

Det betyder, at borgeren mødes af en sagsbehandler, der 

behandler ansøgning om kontanthjælp og samtidig giver borgeren 

den beskæftigelsesrettede indsats, der er behov for.  

Det betyder også, at nye sygedagpengemodtagere kan forvente en 

fælles opstart og bevilling af sygedagpenge kombineret med en 

hurtig opfølgning med henblik på en så tidlig og målrettet indsats 

som muligt.  

Forsøgshjemmel  Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov 

om sygedagpenge § 2 jf. § 14 i lov om ansvaret for og styringen af 

den aktive beskæftigelsesindsats om opgavefordelingen mellem 

Jobcenter og øvrige forvaltninger.  

Forsøgsbeslutning  Besluttet på byrådsmøde den 29. juni 2011  
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Forsøgstitel  
Smidig udbetaling af befordringsgodtgørelse  

Forsøgsperiode  1. juli 2012 – 31. december 2015  

Forsøgsindhold  I frikommunen beregnes den månedlige transportgodtgørelse efter 

LAB - lovens § 82 ud fra de gennemsnitligt forventede 

transportudgifter til det tilbud, borgeren deltager i. 

Transportgodtgørelsen udbetales månedsvis bagud med et fast 

beløb sammen med forsørgelsesydelsen. I helt særlige situationer 

og efter en individuel vurdering kan transportgodtgørelsen 

udbetales forud.  

Som led i kontaktforløbet og opfølgning af aftale-/handleplanen 

stoppes/justeres transportgodtgørelsen, hvis tilbuddet ikke følges 

som aftalt.  

Dermed slipper borgeren for at aflevere dokumentation hver 

måned og der spares administrative ressourcer.  

Forsøgshjemmel  Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov 

om sygedagpenge § 11 jf. § 82 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats  

Forsøgsbeslutning  Besluttet på byrådsmøde den 29. juni 2011  

Forsøgsmateriale  Der henvises til Vejle kommunes frikommuneansøgning på 

arbejdsmarkedsområdet.  

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-

frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-1.aspx  
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Forsøgstitel  
Aktiv indsats  

Forsøgsperiode  1. September 2012 – 31. december 2015  

Forsøgsindhold  Begrebet aktiv indsats i form af tilbud om 

vejledning/opkvalificering, praktik og løntilskud omdefineres og 

udvides med en bred vifte af aktiviteter, som alle er skridt på vejen 

til, at borgeren kommer i job eller uddannelse. Aktiviteterne 

spænder fra digitale selvbetjenings- og vejledningsmuligheder, 

frivillige tilbud stillet til rådighed af jobcentret (netværkstilbud, 

workshops) infomøder, gør det selv tilbud, åbne tilbud, 

samtaleforløb, behandling, genoptræning, social mentor mv.  

Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges helt individuelt sammen 

med borgeren, så den passer optimalt til borgerens behov.  

Forsøgshjemmel  Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter 

lov om ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om 

sygedagpenge § 7 og 8 og 14.  

Forsøgsbeslutning  Besluttet på byrådsmøde den 29. juni 2011  

Forsøgsmateriale  Der henvises til Vejle kommunes frikommuneansøgning  
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Forsøgstitel  
Kompetence og ansvar under samme udvalg vedr. førtidspension, 

repatriering og hjælp i særlige tilfælde til enkeltydelser, flytning, 

sygebehandling mv.  

Forsøgsperiode  Maj 2012 - 31. december 2015.  

Forsøgsindhold  Det politiske ansvar for udgifterne til førtidspension, repatriering 

og enkeltydelser, sygebehandling, flytning mv. overføres fra 

Voksenudvalget til Jobudvalget. Dermed opnås sammenhæng 

mellem rådgivnings- og vejledningsindsatsen, 

myndighedsudøvelsen, den konkrete indsats og økonomiansvaret, 

så der er fælles fokus, ansvar og prioritering af indsatsen på de 

nævnte områder.  

Forsøgshjemmel  Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov 

om sygedagpenge § 2  

Forsøgsbeslutning  Besluttet på byrådsmøde den 26. april 2012.  

Forsøgsmateriale  Der henvises til Vejle kommunes frikommuneansøgning på 

arbejdsmarkedsområdet.  

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-

frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-1.aspx  

 

  



20  

Forsøgstitel 
Flere praktikpladser til unge 

Forsøgsperiode 1. juli 2013 -  31. december 2015 

Forsøgsindhold Jobcentret ønsker at øge antallet af unge, der gennemfører en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. Manglen på praktik-

pladser på erhvervsuddannelserne er skyld i, at nogle unge 

dropper ud fra den uddannelse, de er gået i gang med.  Flere af 

disse kommer efterfølgende på kontanthjælp. 

 

For at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdoms-

uddannelse, indføres en tilskudsordning til elevaftaler for unge 

forsørgere under 25 år, som har været på kontanthjælp i mere end 

seks måneder efter at have afsluttet et grundforløb på en 

erhvervsuddannelse. Det indebærer, at virksomhederne får 

refunderet lønudgifterne til eleven/lærlingen i de første tre 

måneder af ansættelsen – prøvetiden. Udgifterne til en 

elev/lærling varierer afhængig af overenskomsten, men ligger 

typisk omkring 12.000 – 13.000 kr. pr. måned.  

Forsøgshjemmel Via kommende ændring i frikommuneloven, der forventes at 

træde i kraft 1. juli 2013. 

Forsøgsbeslutning Besluttet på jobudvalgsmøde den 25. april 2013 

Godkendt på Byrådsmøde den 15. maj 2013 

Forsøgsmateriale http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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Forsøgstitel 
Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private 

virksomhedscentre 

Forsøgsperiode 1. juli 2013 – 31. december 2015 

Forsøgsindhold Løntilskuddet ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere med 

behov for et længerevarende udviklingsforløb kan differentieres ud 

fra en individuel vurdering af den lediges kompetencer for at 

varetage arbejdet.  

 

Formålet er at øge virksomhedernes incitament til at ansætte 

ledige med svage kompetencer og dermed at øge de lediges 

muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

 

Der er mulighed for at anvende 5 satser ved fastlæggelsen af 

tilskuddet. 

 

Det differentierede løntilskud udbetales ved ansættelse i privat 

løntilskud i et virksomhedscenter. 

Forsøgshjemmel Lov om frikommuner § 7e. 

Forsøgsbeslutning Besluttet på Jobudvalgsmøde den 4. oktober 2012 og på 

Byrådsmøde den 31. oktober 2012 

Forsøgsmateriale http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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Forsøgstitel 
Individuelt kontaktforløb med borgere efter integrationsloven 

Forsøgsperiode 1. marts 2013 – 31. december 2015 

Forsøgsindhold 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.  

 

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. 

 

Forsøgshjemmel Lov om frikommuner § 7 a 

Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 25. april 2012. 

Forsøgsmateriale http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 

 

  



 23 

Forsøgstitel 
Iværksætterforløb i egen virksomhed 

Forsøgsperiode 1.juli 2013 – 31. december 2015 

Forsøgsindhold Ledig, som får CVR - nummer for at drive egen selvstændig 

virksomhed kan efter en individuel vurdering tilbydes at deltage i 

et særligt og individuelt tilrettelagt iværksætterforløb med en 

varighed på op til 12 uger.  

 

Formålet er, at iværksætteren får styrket sit grundlag for at skabe 

en levedygtig virksomhed.  

 

Forsøgshjemmel Lov om frikommuner § 29 i. 

Forsøgsbeslutning Besluttet på Jobudvalgsmøde den 4. oktober 2012 og på 

Byrådsmøde den 31. oktober 2012 

Forsøgsmateriale http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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Forsøgstitel Tilskud til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til borgere i 
aktive tilbud efter integrationsloven. 

Forsøgsperiode 1. marts 2013 – 31. december 2015 

Forsøgsindhold Tilskud til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til borgere i 

aktive tilbud efter integrationsloven bevilges efter de samme 

regler som gælder for kontanthjælpsmodtagere. 

 

Borgere efter integrationsloven sidestilles således med andre 

ledige. 

 

Forsøgshjemmel Lov om frikommuner § 7 b 

Forsøgsbeslutning Besluttet på byrådsmøde den 25. april 2012 

Forsøgsmateriale http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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Forsøgstitel 
Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger 

Forsøgsperiode 1. juli 2013 - 31. december 2015 

Forsøgsindhold Jobcentret ønsker at øge brugen af den virksomhedsrettede 

indsats ved at gøre brug af muligheden for at anvende op til 26 

ugers virksomhespraktik til forsikrede ledige og 

kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1. Den udvidede 

virksomhedspraktik etableres på baggrund af en individuel 

vurdering af borgerens særlige forhold og behov med vægt på 

faktorer som har betydning for den lediges muligheder for 

tilbagevenden til job og uddannelse, dvs. ledighedens længde, 

alder og uddannelsesmæssige baggrund. 

 

Forsøgshjemmel Via kommende forsøgsbekendtgørelse med frikommuneforsøg, der 

forventes at træde i kraft 1. juli 2013. 

Forsøgsbeslutning Besluttet på jobudvalgsmøde den 25. april 2013. 

Godkendt i Byrådet 15. maj 2013 

Forsøgsmateriale http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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Forsøgstitel 
Pitstop i uddannelse - Mentorstøtte til unge, der har påbegyndt en 

uddannelse på ordinære vilkår 

Forsøgsperiode 1. september 2012 – 31. december 2015 

Forsøgsindhold Der ydes mentorstøtte til frafaldstruede uddannelsesparate unge 

primært på SU, der er påbegyndt ungdomsuddannelse på ordinære 

vilkår. 

Det primære formål er at fastholde unge i uddannelse og dermed 

reducere frafald på uddannelse samt at være på forkant med støtte, 

vejledning og hjælp til at gennemføre uddannelse, fordi det er vejen 

til selvforsørgelse. 

Det sekundære formål er at styrke og intensivere samarbejdet 

mellem Arbejdsmarkedsområdet, SDE og CAMPUS mhp videns- og 

erfaringsdeling. 

Mentorstøtten gives via individuel og gruppebaseret 

mestringsundervisning  af  4 mentorer, som er fordelt med 2 til SDE, 1 

på VUC og 1 på CAMPUS.  

Mentorerne er organiseret under Arbejdsmarkedsområdet.  

Forsøgshjemmel Frikommunelovens § 6 jf. § 78 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

Forsøgsbeslutning Besluttet på Jobudvalgsmøde den 16. august 2012 og byrådsmøde 

den 15. maj 2013. 

Forsøgsmateriale http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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Forsøgstitel 
Revurdering af fleksjobvisiterede 

Forsøgsperiode 1. marts 2013 - 31. december 2015 

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 Frikommunelovens § 7 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

Forsøgsbeslutning Besluttet på jobudvalgsmøde den 16. august 2012og byrådsmøde den 

15. maj 2013. 

Forsøgsmateriale - 
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Forsøgstitel 
Aftale- og handleplan 

Forsøgsperiode 1. september 2012 – 31. december 2015 

Forsøgsindhold Jobplanen 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. 

Forsøgshjemmel Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 

lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge § 4 jf. 

kapitel 9 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats om udarbejdelse af 

jobplaner. 

Forsøgsbeslutning Besluttet på jobudvalgsmøde den 16. august 2012 og byrådsmøde 

den 15. maj 2013 

Forsøgsmateriale                
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Forsøgstitel 
Seniorjob i private virksomheder 

Forsøgsperiode 1. juli 2013 – 31. december 2015 

Forsøgsindhold Personer, der opfylder betingelserne for seniorjob kan tilbydes 

ansættelse i seniorjob i private virksomheder. 

 

 Muligheden er frivillig for såvel virksomhed som for den ledige 

borger. 

 

Virksomheden modtager tilskud på ca. 130.000 kr. pr. fuldtidsansat 

pr. år. 

 

Forsøgshjemmel Lov om frikommuner § 7f. 

Forsøgsbeslutning Besluttet på Jobudvalgsmøde den 4. oktober 2012 og på Byrådsmøde 

den 31. oktober 2012. 

Forsøgsmateriale - 
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Forsøgstitel 
Udvidet virksomhedspraktik for forsikrede ledige 

Forsøgsperiode 1. september 2012 – 31. december 2015 

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. 

Muligheden anvendes primært overfor langtidsledige (over 12 

måneders ledighed) og især overfor de langtidsledige, der er i fare for 

at miste retten til dagpenge (akutpakkens målgruppe). 

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 Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 

lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge § 10 jf. § 

44. stk. 1, nr. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

Forsøgsbeslutning Besluttet på jobudvalgsmøde den 4. oktober 2012 og byrådsmøde 

den 15. maj 2013 

Forsøgsmateriale - 
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 1.6 Forsøg på det administrative område 

Forsøgstitel  
Afbureaukratisering af indkøbsbestemmelserne  

Forsøgsperiode  1. juli 2012 - 31. december 2015.  

Forsøgsindhold  Vejle Kommune er blevet fritaget for tilbudslovens krav om 

annonceringspligt, for ydelser der overstiger en værdi på 500.000 

kr., men som er under tærskelværdierne for EU-udbud.  

Forsøgshjemmel  Lov om frikommuner § 10, 11 og 12  

Forsøgsbeslutning  Besluttet på byrådsmøde den 26. april 2012.  

Forsøgsmateriale  http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-

frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-3.aspx  
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Forsøgstitel 

 

Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelse 
 

 
Forsøgsperiode 

1. juli 2013 til 31. december 2015 

 
Forsøgsindhold 

 

Vejle Kommune ønsker fritagelse for at udarbejde 

ligestillingsredegørelser, da den kun i mindre grad anvendes aktivt 

i kommunens arbejde med ligestilling.  

 

Vejle Kommune har en Mangfoldighedspolitik, der forholder sig til 

ligestillingsspørgsmålet. Ligeledes udarbejdes der årligt en 

Redegørelse på Personale- og Arbejdsmiljøområdet, der bl.a. 

forholder sig til arbejdet med ligestilling i bred forstand. 

 

 
Forsøgshjemmel 

 

Frikommuneloven § 29 e  

 
Forsøgsbeslutning 

 

Besluttet på Byrådsmødet den 31. oktober 2012  

 
Forsøgsmateriale 

 

I Vejle Kommune har vi en Mangfoldighedsstrategi, der viser 

hvordan vi arbejder med ligestilling i bred forstand. Desuden 

udarbejder vi årligt en Redegørelse for Personale- og 

Arbejdsmiljøområdet, der bl.a. indeholder statistikker, der er 

relateret til ligestillingsarbejdet.  

 

Mangfoldighedsstrategi:  
www.vejle.dk/Job/Mangfoldighed/Mangfoldighedsstrategi.aspx 

 

Redegørelse:  
http://www.vejle.dk/Job/Vi-foelger-op-paa-

trivslen/Personaleredegoerelse.aspx 
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Forsøgstitel  
Fritagelse fra halvårsregnskab  

Forsøgsperiode  1. januar 2013 til 31. december 2015. 

Forsøgsindhold  Vejle Kommune er fritaget fra at udarbejde og indsende 

halvårsregnskab til Økonomi- og Indenrigsministeriet i den 

standardskabelon, som ministeriet har valgt for kommunerne. 

 

Vejle Kommune foretager i forvejen en dybdegående og mere 

kvalitativ budgetopfølgning ved halvåret i et format, der giver et 

mere retvisende og brugbart billede af halvårssituationen i Vejle 

kommune 

 

Forsøgshjemmel  Godkendt administrativt af Økonomi- og Indenrigsministeren 

oktober 2012. 

Forsøgsbeslutning   

Besluttet på Byrådsmødet den 25. april 2012  

Forsøgsmateriale   
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Forsøgstitel  
Forsøg om samarbejde med statsforvaltningen om udstedelse af 

registreringsbeviser til udlændinge  

Forsøgsperiode  28.januar 2014 – 31. december 2015.  

Forsøgsindhold   Statsforvaltningen og Vejle Kommune udvikler gennem 

frikommuneforsøget et samarbejde om udstedelse af 

registreringsbeviser. Personale fra Vejle Kommunes 

borgerservice vil kunne bistå med udfyldelsen af papirer, der 

sagsbehandles af Statsforvaltningen. Personale fra 

Statsforvaltningen vil på nærmere angivne tidspunkter vil være til 

stede i Vejle Kommune til sagsbehandling og identitetskontrol.  

Forsøgshjemmel  Frikommunelovens § 12a 

Forsøgsbeslutning  Ansøgning godkendt af Byrådet den 25. april, 2012. 

Justitsministeriet er orienteret om forsøgets nærmere 

udformning ved brev af 9. december 2013 

Forsøgsmateriale  -  
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1.7 Forsøg på seniorområdet 

Forsøgstitel 
Tilbud om tilkøbsydelser til modtagere af hjælp efter servicelovens 

§ 83 i hjemmeplejen og plejebolig  

Forsøgsperiode Forsøget træder i kraft 1. jan. 2013 og forløber til 31. dec. 2015. 

 

Forsøgsindhold Borgere, der modtager hjælp efter Servicelovens § 83 (hjemmepleje 

og plejecentre) vil med forsøget have mulighed for at tilkøbe ydelser 

eks. hovedrengøring, pedicure og manicure, ferieophold etc. 

 

Forsøgshjemmel Frikommunelovens § 28 til borgere visiteret efter Servicelovens § 83. 

Forsøgsbeslutning Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde okt. 2012.  

Godkendt af Karen Hækkerup 11. jan 2013. 

Forsøgsmateriale Brochure vedr. tilkøbsydelser: http://www.vejle.dk/Borger/Aeldre-

og-pension/Tilkoebsydelser.aspx 

Pressemeddelelse: http://www.nyheder.vejle.dk/Borger/Aeldre-og-

pension/Nyheder/Borgere-paa-plejecentre-og-i-hjemmeplejen-kan-

nu-koebe-ekstra-hjaelp.aspx 
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Forsøgstitel  
Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie 

busser 

Forsøgsperiode  1. juli 2014 – 30. juni 2016  

Forsøgsindhold  Nuværende lovgivning fastlægger, at ikke alle borgere, som er 

tilknyttet centrene, automatisk har mulighed for at køre med i 

centrenes busser. Dette er både frustrerende for borgere og 

personale. Endvidere hindrer nuværende lovgivning, at busserne 

bruges mere fleksibelt, ex hvis en medarbejder skal på kursus, da 

busserne kun må køre, hvis mindst én passager er visiteret efter 

Servicelovens §§ 104, 107 eller 108. 

 

Vejle Kommune har søgt dispensation til, at de nuværende afgiftsfrie 

busser og de afgiftsfrie busser, der anskaffes i forsøgsperioden 2014-

2016, kan bruges mere fleksibelt imellem centrene, hvor borgere er 

visiteret efter Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108, uden at der 

hver gang skal søges om ændring af køretøjernes toldattest. 

Herunder: 

 

• At alle borgere, der er tilknyttet kommunens centre under 

Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108, kan i følge med en 

medarbejder transporteres med de afgiftsfrie busser 

• At centrene frit kan disponere over de afgiftsfrie busser på 

tværs af centrene ved transporter, der vedrører borgere 

visiteret efter Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108 

• At medarbejderne på centrene imellem kan benytte de 

afgiftsfrie busser til intern kørsel, uden borgere, til 

eksempelvis uddannelsesaktiviteter, bortkørsel af borgernes 

affald, etc. 

Forsøgshjemmel  Lov om frikommuner, § 27 

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af 

naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og 

forskellige andre love, § 7 

Forsøgsbeslutning  Forsøget er godkendt af Byrådet den 23. november 2011 

Forsøgsmateriale  Den oprindelige forsøgsansøgning fra 2011 kan findes her: 

http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=59134 
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1.8 Forsøg på sundhedsområdet 

Forsøgstitel 
 Vederlagsfri fysioterapi – en koordineret indsats 

Forsøgsperiode 
 

1. januar 2014 til 31. december 2015  

Forsøgsindhold 
 
 

Med dette forsøg ønsker Vejle Kommune at etablere et kommunalt, fagligt 

team, der modtager alle nye henvisninger fra de praktiserende læger til 

vederlagsfri fysioterapi. Herved suppleres den praktiserende læges henvisning 

med en kommunal vurdering af borgerens funktionsevne, udarbejdelse af plan 

for træningen sammen med borgeren, information til borgeren og koordination 

mellem eventuelle andre tilbud og ydelser. Formålet er at fremme samarbejdet 

mellem sektorer til fordel for borgeren. Det bemærkes, at det fortsat er lægens 

afgørelse, om borgeren skal henvises til vederlagsfri fysioterapi, ligesom 

borgerens ret til selv at vælge fysioterapeut ikke anfægtes. 

Forsøgshjemmel 
 
 

 Jf. § 26 a i Lov om Frikommuner kan kommunalbestyrelsen i en frikommune 

stille krav om, at alment praktiserende læger skal videregive oplysninger om 

henvisninger i henhold til § 140 a, stk. 1, i sundhedsloven om vederlagsfri 

fysioterapi til frikommunen. 

Forsøgsbeslutning 
 
 

Besluttet på Byrådsmøde den 18. september 2013 (sag nr. 161) 

Godkendt af Ministeriet for Sundhed og forebyggelse d. 15. okt. 2013. 

Forsøgsmateriale 
 
 

Frikommuneansøgningen og ministeriets godkendelse kan ses på: 

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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1.9 Forsøg på det specialiserede socialområde 

Forsøgstitel 
 
 

Bedre udnyttelse af pladser i længerevarende botilbud efter 
Servicelovens § 108 

Forsøgsperiode 
 
 

1. januar 2014 til 31. december 2015  

Forsøgsindhold 
 
 

Forsøget skal smidiggøre kommunens adgang til at råde over boliger i 

længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108, idet der gives 

mulighed for at betinge lejeforholdets varighed til det nødvendige. Dette 

indebærer, at en beboer kan opsiges, når denne ikke længere er i 

målgruppen og dermed optager pladsen for andre borgere, som kunne 

have mere gavn af tilbuddet.  

Forsøgshjemmel 
 
 

§ 27 e i Frikommuneloven (LBK nr. 1027 af 20/08/2013) og § 108 i 

Servicelovens (LBK nr. 1093 af 05/09/2013). 

Forsøgsbeslutning 
 
 

Besluttet på Byrådsmøde den 15/05/2013 (sag nr. 85) 

Godkendt af Social-, Børne- og Integrationsministeriet den 07/11/2013. 

Forsøgsmateriale 
 
 

Frikommuneansøgningen og ministeriets godkendelse kan ses på: 

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune.aspx 
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Forsøgstitel  
Dialog i øjenhøjde – inddragelse af borgernes netværk 

Forsøgsperiode  D. 1/5 2014 til d. 31/12 2015 

Forsøgsindhold  Formålet med frikommuneprojektet er, at der skal ske en systematisk 

inddragelse af borgerens netværk, ved at anvende metoden 

”Netværkssamråd”. 

Netværket er en afgørende ressource i forbindelse med f.eks. løsning af 

en borgers problemstillinger. Borgere med en sindslidelse bliver 

indimellem ensomme og isolerede, hvilket kan forringe deres 

funktionsniveau. Netværket kan derfor inddrages til aktivt at hjælpe og 

støtte borgeren i forbindelse med hverdagens udfordringer. Dette gælder 

også på andre områder, f.eks. for ældre mennesker med en 

udviklingshæmning eller med en senhjerneskade. Myndighedsafdelingen 

på voksenområdet har udviklet en metode – ”Netværkssamråd” – som 

inddrager netværket, før der sættes andre foranstaltninger i værk.  

Målgruppen er borgere, som er omfattet af personkredsen til at modtage 

hjælp efter Servicelovens bestemmelser på voksenområdet. Borgeren 

skal have kognitiv funktionsevne til at forstå hensigten med 

netværkssamråd. 

Forsøgshjemmel  I perioden fra d. 31/12 2013 til d. 31/12 2015 er der givet dispensation fra 

Servicelovens § 184, stk. 2 

Forsøgsbeslutning  Godkendt i Byrådet 31. oktober 2012 

Forsøgsmateriale  http://www.vejle.dk/Borger/Handicap-social-og-psykiatri/Saadan-

behandler-vi-din-sag/Netvaerkssamraad.aspx 

http://www.vejle.dk/Borger/Aeldre-og-pension/Netvaerkssamraad.aspx 
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1.10 Forsøg på erhvervsområdet 

Forsøgstitel 
Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte 
lokalt iværksætteri – gratis i en opstartsperiode 

Forsøgsperiode 01.01.2014 - 31.12.2015 

Forsøgsindhold Vejle Kommune ønsker at understøtte iværksætteri og vækst i kommunen som led i 

frikommuneforsøget. Derfor har Vejle Kommune søgt og fået lov til at stille 

ubenyttede, kommunale lokaler i centerbyerne og landdistrikterne gratis til rådighed 

for iværksættere i det første år, hvor der er en afklaringsfase og opstart af 

virksomheden. Målgruppen er iværksættere fra nærmiljøet, uden at det dog 

begrænser øvrige iværksætters muligheder for at benytte sig af tilbuddet.  

 

Derfor indrettes der lokaler i dele af kulturhuset Robertshus, der stilles gratis til 

rådighed for nye og nyere iværksættere i den første periode. Virksomheder under 1 

år får op til  6 måneders gratis husleje, men virksomheder, der er 1-3 år gamle får op 

til 3 måneders gratis husleje. 

Forsøgshjemmel Frikommunelovens § 11b 

Forsøgsbeslutning Godkendt i Byrådet 23. november 2012 

Forsøgsmateriale http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Godkendte-

ansoegninger/Ansoegningsrunde-3.aspx 
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2. Afsluttede og afbrudte forsøg  

Afbrudte  forsøg på det administrative område 

Forsøgstitel  
Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det 

specialiserede socialområde. 

Forsøgsperiode  Forsøget er afsluttet, da kravet om enstrengede 

kvartalsopfølgninger generelt er bortfaldet. 

Forsøgsindhold  Vejle Kommune har fået tilladelse til at lade 

økonomiopfølgningerne på det specialiserede socialområde indgå i 

kommunens ordinære kvartalsopfølgninger, som de fremgår af 

kommunens egne økonomistyringsprincipper. Dette er i stedet for 

administrativ udarbejdelse og politisk behandling af to separate og 

forskellige opfølgninger. 

Forsøgshjemmel  Administrativ bemyndigelse givet af Økonomi- og 

Indenrigsministeren, jf. skrivelse af 11. februar 2013 om ”Forsøg 

der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget” 

samt brev fra Indenrigs- og Økonomiministeriet til Vejle Kommune 

af 2. april 2013. 

Forsøgsbeslutning  Ansøgning behandlet og godkendt af Byrådet i Vejle Kommune d. 

31. oktober 2012, pkt. 230. 

Forsøgsmateriale  Se side 5-6 i Vejle Kommunes samlede frikommuneansøgning fra 

november 2012. 

 


