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35 nye frikommuneforsøg i 3. runde 

Regeringen imødekommer nu yderligere 35 nye frikommuneforsøg på baggrund af frikommunernes ansøgninger i 3. runde. De nye forsøg fremgår af 

oversigten nedenfor. Dermed er indtil videre imødekommet i alt over 160 frikommuneforsøg. 

 

 11 forsøg kræver ny lovhjemmel og indgår derfor i en ændring af frikommuneloven, som regeringen vil fremsætte lovforslag til i løbet af efteråret 2012.  

 23 forslag imødekommes ved administrativ godkendelse. 

 Ét enkelt forsøg kan gennemføres inden for gældende regler. 

 

Det betyder, at frikommunerne, når de inden længe modtager en formel godkendelse fra ministerierne, kan igangsætte de 23 forsøg, der kan godkendes 

administrativt. Nogle af disse forsøg kræver, at der udstedes en bekendtgørelse, og i de tilfælde må kommunerne vente lidt længere. 

 

De 11 forsøg, der kræver ny hjemmel, vil frikommunerne kunne igangsætte, når frikommuneloven efter forventning træder i kraft den 1. januar 2012, og de 

efterfølgende har modtaget de formelle godkendelser. De forsøg, der indgår i frikommuneloven, er i oversigten nedenfor fremhævet med fed skrift. 



 

 2 

Oversigt over godkendte frikommuneforsøg i 3. runde fordelt på ministerier 
Nr. Forsøgsansøgning Ansøger 

kommune 
Bemærkninger 

Beskæftigelsesministeriet 

1 Sammenlægning af arbejdsmarkeds- og socialudvalget Odense  
Kommune  

Delvist kopiforsøg. 

2 Ligestilling af kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 
integrationsloven, og øvrige kontanthjælpsmodtagere ift. 
befordringsgodtgørelse og tilskud til hjælpemidler ved 
deltagelse i aktive tilbud (Fritagelse for udarbejdelse af 
trangsvurderinger) 
 

Vejle 
Kommune 

 

3 Fritagelse for regler om minimumskrav til indholdet i 
kontaktforløbet, hyppigheden (mindst hver 3. måned) og regler 
om kontaktform (personligt fremmøde, telefonkontakt mv.) 
 

Odense  
Kommune 

Kopiforsøg. 

4 Fritagelse for regler om minimumskrav til indholdet i 
kontaktforløbet, hyppigheden (mindst hver 3. måned) og 
regler om kontaktform (personligt fremmøde, telefonkontakt 
mv.) for kontanthjælpsmodtagere omfattet af 
integrationsloven 
 

Vejle  
Kommune 

 

5 Opfølgning på om en borger fortsat opfylder betingelserne for 
en ydelse/kontanthjælp sker via advis fra E-indkomst om 
ændringer ift. indkomstforhold frem for en manual opfølgning 
hver 3. måned 

Odense  
Kommune 

Det forudsættes, at opfølgningen via advis fra E-indkomst suppleres med, 

at jobcenteret i forbindelse med det individuelle kontaktforløb følger op 

på eventuelle ændringer ift. borgerens indkomstforhold, herunder 

forhold, der ikke vedrører arbejdsforhold og derfor ikke fremgår af E-

indkomst (fx ægteskab). 

6 Målgruppen for virksomhedspraktik udvides til også at omfatte 
unge førtidspensionister 

Odense  
Kommune 
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7 Mulighed for en bredere vurdering af sygemeldtes 
uarbejdsdygtighed tidligere end efter 3 måneder 
 

Odense  

Kommune 

 

Erhvervs- og Vækstministeriet 

8 Fritagelse for tilbudslovens krav om annonceringspligt ved 
indkøb af varer og tjenesteydelser, der overstiger en værdi på 
500.000 kr., men som er under tærskelværdierne i EU’s 
udbudsdirektiver. 
  

Vejle 
Kommune 

 Kopiforsøg. 

Fødevareministeriet 
9 Mulighed for på grundejers regning at fjerne bjørneklo, hvis 

grundejeren ikke efterkommer påbud  
 

Fredensborg 
Kommune 

Indgår i ændringen af frikommuneloven. Af hensyn til borgernes 
retssikkerhed fastsættes en øvre grænse for udgiften, der kan pålægges 
grundejeren. 

Justitsministeriet 

10 Mulighed for at frikommunen på vegne af statsforvaltningen 
kan udstede registreringsbeviser til EU/EØS-borgere 
 

Vejle  
Kommune 

Det forudsættes, at der i udmøntningen af forsøget er fokus på at 

imødegå omgåelse og misbrug af reglerne. 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

11 Mulighed for at delegere bemyndigelsen til at afgøre 
ansøgninger om projektgodkendelse for kollektive 
varmeforsyningsanlæg fra kommunalbestyrelsen eller et 
stående udvalg til forvaltningen 
  

Vejle 
Kommune 

Kopiforsøg. 

12 Reduktion af byggesagsgebyret ved digital ansøgning Gentofte/Gladsaxe 
Kommuner 
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Kulturministeriet 

13 Museer kan indgå eksklusive licensaftaler med private 
erhvervsdrivende om brug af digitaliseret materiale vedr. 
museumsgenstande 

Odense 
Kommune 

Kan ske inden for gældende regler.  
 

14 Krav om, at 10 pct. af aftenskolernes bevilling skal anvendes 
til debatskabende aktiviteter, ophæves 
 

Odense  
Kommune 

 

Miljøministeriet 

15 Forenklet administration af skovbyggelinjen, herunder: 

a. Ophævelse af forbud mod opførelse af mindre bygninger 

op til 25m
2
, der opføres i tilknytning til eksisterende 

bebyggelse (fx skure, drivhuse og garager mv.) i 

lokalplanlagte områder og områder, hvor der er 

påbegyndt væsentlig bebyggelse, uanset hvornår. 
b. Ophævelse af partshøringskravet ift. skovejer for så vidt 

angår bebyggelse efter ad a. 
c. Områder, der er lokalplanlagt, og eksisterende 

byområder med væsentlig bebyggelse, må uanset, 
hvornår bebyggelsen er opført, ikke efterfølgende kunne 
blive omfattet af skovbyggelinje for så vidt angår nye 
lokalplaner, der vedtages i forsøgsperioden. 
Retsvirkningen for den vedtagne lokalplan vil være varig, 
dvs. gælde ud over forsøgsperioden. 

Viborg 
Kommune 

  

16 Delegation af kompetencen fra kommunalbestyrelsen til 
forvaltningen i forbindelse med ændringer eller tillæg til en 
vandforsyningsplan, dvs. udarbejdelse af ændringer og tillæg 
samt sende dem i høring  

Vejle  
Kommune 
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17 Anmeldeordning ved etablering af jordvarmeanlæg frem for 
ansøgningsprocedure, hvor kommunen skal give tilladelse. 
 

Odense  
Kommune 

 

Ministeriet for Børn og Undervisning 

18 Ændring af forældrebestyrelsen i daginstitutioners mulighed 
for at fravælge frokostordningen fra mindst hvert 2. år til 
hvert 3. år 
 

Vejle 
Kommune 

 

19 Fritagelse for kravet om elevudtalelse i faget idræt på 8.-10. 
klassetrin 
 

Viborg  
Kommune 

Delvist kopiforsøg. 

20 Mulighed for semesteropdelt afgangsprøve fra Folkeskolen Gentofte/Gladsaxe 

Kommune 

Godkendes administrativt. Det forudsættes, at eleverne forud for 
prøvens afholdelse har modtaget undervisning i et omfang, så fagenes 
mål og kravene ved prøverne kan opfyldes, samt at eleverne vurderes at 
have en modenhed, som svarer til elever på 9. klassetrin. 

21 Daginstitutionernes pædagogiske læreplaner omhandler tre 
kompetencespor (sociale og personlige kompetencer, 
sundhed og læring) frem for de seks obligatoriske temaer 
 

Gentofte  
Kommune 

Indgår i ændringen af frikommuneloven. Det forudsættes, at de seks 

gældende obligatoriske temaer i den pædagogiske læreplan dækkes 

gennem de temaer, som kommunalbestyrelsen måtte fastsætte. 

22 Mulighed for at udvide udbuddet af tilbudsfag på 7.-9. 
klassetrin (tysk/alternativt fransk) til andre sprogfag eller helt 
andre fag, fx naturvidenskab, innovation og kommunikation  
 

Odense  
Kommune 

Det forudsættes, at der tages højde for problemstillinger i forhold til 
optagelse til gymnasiet, herunder at der vejledes om optagelseskriterier 
til gymnasiet.  
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23 Mulighed for at forældrevalgte til skolebestyrelsen kan 
genvælges for en 2-årig periode frem for en 4-årig periode. 
 

Odense  
Kommune 

 

24 Friere rammer for sammensætning af skolebestyrelsen Odense  
Kommune 

Det forudsættes, at flertallet i bestyrelserne er forældrerepræsentanter, 

og at der er en passende repræsentation fra medarbejdere og elever. 

25 5-årigt udskolings- og erhvervsuddannelsesforløb med fokus på 
innovation og teknik (EUD)  

Gentofte/Gladsaxe 
Kommuner 

Forsøget skal konkretiseres nærmere i dialog mellem de to frikommuner 

og ministeriet. 

26 5-årigt udskolings- og gymnasieforløb med fokus på 
naturvidenskab (STX)  

Gentofte/Gladsaxe 
Kommuner 

Forsøget skal konkretiseres nærmere i dialog mellem de to frikommuner 

og ministeriet. 

27 Kommunalt videresalg af bleer til forældre med børn i 
dagtilbud (2. ansøgningsrunde). 

Fredensborg 

Kommune 
Det forudsættes, at ordningen er frivillig for forældrene, samt at der i 

prisfastsættelsen indregnes samtlige omkostninger forbundet med 

ordningen, herunder administrations- og personaleomkostninger. 

Endvidere forudsættes, at der alene sælges bleer til brug i 

daginstitutionen og ikke til privat brug. 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

28 Gebyrfri udstedelse af bortkommet sundhedskort, der er mere 
end 4 år gammelt  
 

Odense  
Kommune 

 

Social- og Integrationsministeriet 

29 Mulighed for at beboere i botilbud kan tilkøbe ekstra timers 
ledsagelse af kendt personale på private ferier  

Gentofte  
Kommune 

Godkendes administrativt. Det forudsættes, at målgruppen afgrænses til 
borgere, der er visiteret til ydelser efter § 83, jf. § 28 om tilkøbsydelser i L 
168.  

30 Kommunen er eneleverandør af midlertidig personlig og 
praktisk hjælp (suspension af frit valg af leverandør) 

Gladsaxe  
Kommune 

Godkendes administrativt. Det forudsættes, at ydelsen kan gives for en 
afgrænset tidsperiode på op til 6 mdr., samt at der ikke opkræves 
betaling for ydelsen. 
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31 Fritagelse for frit valg på (ikke-særlige) hjælpemidler og 
boligindretning  
 

Odense  
Kommune 

 

32 Genberegning af kommunens boligbetaling for ophold i 
krisecentre og forsorgshjem hvert 3 år frem for årligt  

Odense  
Kommune 

Det forudsættes, at der skal tages højde for situationer, hvor 

beregningsgrundlaget ændres væsentligt i løbet af perioden, fx pga. 

forbrugsafgifter mv. 

Transportministeriet 

33 Mulighed for, at grundejerne selv administrerer drift og 
vedligeholdelse af belysning på private fællesveje 
 

Odense 
Kommune 

 

34 SBH-kørsel (individuel handicapkørsel for svært 
bevægelseshæmmede) overføres til kommunen fra 
trafikselskabet 
 

Odense 
Kommune 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 

35 Forenkling af de indholdsmæssige krav til aflæggelsen af 
halvårsregnskabet, herunder fritagelse for krav om, at 
oplysningerne skal indberettes på funktionsniveau, samt for 
krav om periodisering. 
 

Vejle 
Kommune 

 

 


