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Kære frikommunenetværk 

 

Tak for jeres ansøgninger om nye forsøg, som vi modtog d. 1. november 2017. Jeg vil 

endnu en gang gerne kvittere for jeres store engagement og vedholdenhed for at for-

enkle og forbedre opgaveløsningen med fokus på borgeren.  

Regeringen har behandlet jeres ansøgninger fra denne runde samt ansøgningerne 

vedrørende bedre overgang fra ung til voksen og mere sammenhængende forløb i 

psykiatrien fra de forudgående ansøgningsrunder. 

Regeringen vil søge at imødekomme seks ansøgninger. De enkelte ansøgninger, der 

søges imødekommet, fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 

Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om  

Indhold Hjemmel 

Bedre overgang fra ung til voksen Forsøgsbestemmelsen i servicelovens § 184 

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien Søges hjemlet i lov om frikommunenetværk 

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser 
boenheder i større tilbud 

Søges hjemlet i lov om frikommunenetværk 

Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 som efterværn Søges hjemlet i lov om frikommunenetværk 

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er 
berettiget til plejebolig eller botilbud. 

Søges hjemlet i lov om frikommunenetværk 

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge 
efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og 6. 

Søges hjemlet i lov om frikommunenetværk 

  
 

Regeringen må give afslag på ansøgningen om fleksibel anvendelse af aflastnings-

pladser for børn og unge, da emnet ikke vurderes at egne sig til forsøgsvirksomhed. 

Der er dog behov for afklaring af retsstillingen på området. Såfremt den af netværket 

beskrevne problemstilling gør sig gældende, vil det være relevant at afsøge mulighe-

derne for en generel regelændring.  

Videre proces 

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

til ændring af lov om frikommunenetværk forventes sendt i ekstern høring den 15. 

januar med høringsfrist den 13. februar. Ændringsforslaget forventes fremsat i april 

med foreslået ikrafttrædelse den 1. juli 2018.  

Det bemærkes, at der for en række af forsøgene vil blive stillet krav om indsendelse af 

særskilt ansøgning med uddybende information og godkendelse heraf inden igang-

sættelse af forsøg. 
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For så vidt angår forsøg med ”Bedre overgang fra ung til voksen” bemærkes, at den 

enkelte kommune i netværket, eventuelt efter en opfølgende kontakt fra ministeriet, vil 

få et særskilt brev fra Børne- og Socialministeriet, hvori forsøget godkendes som for-

søg efter servicelovens § 184, og hvor betingelserne for godkendelsen tydeliggøres. 

Bemærk endvidere at forsøg skal iværksættes senest den 1. oktober 2018, så forsø-

gene har mulighed for at løbe mindst to år, før de skal evalueres.  

Opdaterede frikommunevedtægter offentliggøres som hidtil på kommunens hjemme-

side og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet (frikommuner@oim.dk) sam-

men med jeres evalueringsdesigns senest ved forsøgets opstart. 

 

 

Med venlig hilsen 

Torben Buse 

Afdelingschef, Kommunal- og Regionaløkonomisk afdeling 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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