
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Til frikommunenetværket Børn som vores vigtigste ressour-

ce 

 

 

 

 

 

 

Kære frikommunenetværk 

 

Tak for jeres ansøgninger om konkrete forsøg, som vi modtog den 1. december 2016. 

Der er tydeligvis blevet leveret et stort arbejde med forsøgsudvikling på relativt kort tid. 

Regeringen har nu behandlet ansøgningerne og er nået frem til følgende beslutning. 

Regeringen vil helt eller delvist imødekomme to af jeres syv ansøgninger. Det drejer 

sig om fra dokumentation til styrket inddragelse og relation og fokus på inddragelse og 

effekt, jf. tabel 1. 

 
Tabel 1 

Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om  

Forsøg Indhold Hjemmel 

Fra dokumentation til styrket inddragelse 
og relation 

Fritagelse fra servicelovens regler om 
afholdelse af børnesamtale samt udar-
bejdelse af børnefaglig undersøgelse og 
handleplan. 

Søges hjemlet i Lov om frikommunenet-
værk 

Fokus på inddragelse og effekt Fritagelse fra servicelovens regler om 
afholdelse af børnesamtale samt udar-
bejdelse af børnefaglig undersøgelse og 
handleplan. Herudover fritagelse fra 
registrering i henhold til servicelovens § 
155, stk. 2 og § 155 a, stk. 1-3 samt 
registrering og underretning i henhold til § 
155 b, stk. 2. 

Søges hjemlet i Lov om frikommunenet-
værk 

 

 

For ansøgningen partsstatus for unge 15-17 år arbejdes der sammen med netværket 

på at afklare netværkets ønsker og mulighederne for at iværksætte støtteforanstalt-

ninger uden samtykke inden for gældende lovgivning. 

 

For ansøgningerne samvær med netværk under anbringelse og ændring af anbringel-

sessted gælder, at regeringen har besluttet ikke at imødekomme ansøgningerne, idet 

det vurderes retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at fratage borgerne muligheden for 

at få deres sag behandlet i børne- og ungeudvalget. 

 

For ansøgningerne forældrebetaling i forbindelse med anbringelser og hjemgivelse 

ved tvangsanbringelse gælder, at regeringen har besluttet ikke at imødekomme an-

søgningerne, idet det vurderes, at forsøgene ville stille borgere i frikommunerne hhv. 

økonomisk og retssikkerhedsmæssigt ringere end i andre kommuner. 
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Videre proces 

Regeringen vil søge Folketingets opbakning til forsøg, der kræver ny hjemmel. Lov-

forslaget sendes efter planen i ekstern høring d. 24. februar og forventes fremsat i 

april med henblik på ikrafttrædelse d. 1. juli 2017. 

Frist for næste ansøgningsrunde om konkrete forsøgshjemler er d. 1. maj 2017. An-

søgningsskema og vejledning kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjem-

meside (www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii). 

Vi vil kontakte jer for at tale om den videre proces. 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Buse 

Afdelingschef, Afdelingen for Kommunal- og Regionaløkonomi 

 

http://www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii

