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Til frikommunenetværket Mere sammenhængende indsats er 
på tværs af sektorområder 
 
 

 
 
 
 
Kære frikommunenetværk 
 
Tak for jeres forsøgsansøgning, som vi modtog den 1. maj 2017. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at kvittere for jeres engagement og indsats i frikommuneforsøgene. Re-
geringen har nu behandlet ansøgningen og er nået frem til følgende beslutning. 

Regeringen vil delvist imødekomme jeres ansøgning, jf. tabel 1.  

 
Tabel 1 

Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist ti lsagn om  

Forsøg Indhold Hjemmel Bemærkninger 

Pit-stop (med 
ro og pleje) for 
syge borgere 
på kanten af 
samfundet – 
del 1 

Etablering af et ’paragraffrit’ omsorgscenter 
for udsatte borgere, der udskrives fra be-
handling på sygehuse. Udsatte borgere gives 
tilbud om midlertidigt ophold (ca. 14. dage) 
uden forudgående kommunal visitation, men 
hvor afgørelse om ophold træffes af tilbuds-
lederen. Under opholdet kan borgerne mod-
tage støtte uden at være omfattet af krav om 
udarbejdelse af opholdsplan mv. 

Hjemles i eksisterende 
forsøgsbestemmelse i 
lov om social service § 
184. 

Ansøgningen imødekommes 
fsva. oprettelsen af et omsorgs-
center efter serviceloven. 

Pit-stop (med 
ro og pleje) for 
syge borgere 
på kanten af 
samfundet – 
del 2 

Mulighed for at yde sundhedsfaglige indsat-
ser uden at borgeren oplyser sit cpr-nummer. 

- Det skal afklares nærmere i 
hvilket omfang omsorgscenteret 
skal løfte sundhedsfaglige 
opgaver, og på hvilken vis disse 
varetages, således at hensynet 
til patientsikkerheden ikke 
kompromitteres. 

 

 
Forsøget vurderes at være yderst relevant, da målgruppen er borgere, der for en stor 
dels vedkommende ikke ønsker kontakt med myndighederne, og derfor typisk i ringe 
grad modtager den nødvendige pleje efter udskrivning fra sundhedsvæsenet. Som 
allerede aftalt er der dog behov for at få uddybet dele af ansøgningen frem mod næste 
og sidste ansøgningsrunde. 

Videre proces 

Børne- og Socialministeriet vil tage kontakt til netværket med henblik på at tilrettelæg-
ge processen for tilvejebringelse af forsøgsgodkendelsen for omsorgscenteret, jf. ser-
vicelovens § 184. 

Afslutningsvis har vi noteret, at ca. halvdelen af alle ansøgninger i denne runde af 
forskellige årsager kun har én kommune som afsender. Som optakt til tredje og sidste 
ansøgningsrunde vil ministeriet derfor opfordre alle netværk til at være opmærksom-
me på, at organiseringen i netværk også har til hensigt at give mulighed for at få et 
solidt grundlag for evalueringerne i og med, at der med samme forsøg i flere kommu-
ner kan skabes et mere robust erfaringsgrundlag.  
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Frist for næste ansøgningsrunde er den 1. november 2017. Ansøgningsskema og 
vejledning kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside 
(www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii). 

Vi vil kontakte jer om den videre proces, herunder afklaringen af forsøgsansøgningens 
anden del. 

 

Med venlig hilsen 
 
Torben Buse 
Afdelingschef, Afdelingen for Kommunal- og Regionaløkonomi 
 


