
Rådmandsindstilling: Status på frikommuneforsøg 

Den 12. oktober 2017, Ledelsessekretariatet  

Baggrund: 
Sundhed og Omsorg deltager i to frikommunenetværk; 
- Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder (i regi af 6-by samarbejdet) 
- Øget borgerinvolvering og samskabelse (indsendt af MSO og BA) 

Netværkene står overfor tredje og sidste ansøgningsrunde pr. 1. november. Chefteamet får derfor en 
status over allerede godkendte frikommuneforsøg og ansøgninger til fremsendelse pr. 1. november.  

Der sendes selvstændige indstillinger til CT for de konkrete frikommuneforsøg, når de står over for at 
skulle implementeres.  

Det samlede overblik over forslag til forsøg fremgår af bilag 1, hvor forsøgene er fordelt efter, hvilke 
netværk der anbefales at søge inden for og inden for hvilken ansøgningsrunde der er søgt/søges.   
Pr. 1. november lægges der op til at sende følgende ansøgninger ind. 
- Forsøg om cafedrift 
- Forsøg om søvnforbedrende velfærdsteknologier 
- Forsøg om uddeling af §18-midler (i samarbejde med MSB) 
- Forsøg om lediges virksomhedspraktik eller løntilskud i frivillige foreninger (i samarbejde med MSB) 
- Forsøg om Generationernes Hus  
 
Chefteamet skal drøfte og beslutte, hvilke forsøg, under hvert frikommunenetværk, der skal arbejdes 
videre med frem mod ansøgningsfrist d. 1. november Herunder skal Chefteamet beslutte: 
Det anbefales, at chefteamet godkender alle ansøgninger til fremsendelse.  

Beslutninger: 
Det indstilles til, at chefteamet: 

• Godkender de frikommuneansøgninger der sendes frem pr. 1. november. 

• Tager status på allerede indsendte ansøgninger til efterretning. 

Effekt og målopfølgning: 
Med frikommuneforsøgene har Sundhed og Omsorg mulighed for at udfordre lovgivning eller regler, der 
virker begrænsende for de ydelser og den service der leveres til borgerne. 
I forhold til målopfølgning vil der desuden blive udarbejdet evalueringsdesign for forsøgene i regi af 
netværkene. Evalueringen af forsøgene er et krav fra Indenrigsministeriets side. VIVE (det tidligere KORA) 
giver sparring til dette.  
Derudover bistår Mål- og økonomistyring med sparring i nødvendigt omfang. 

Implementering: 
Ledelsessekretariatet koordinerer ansøgninger og dialogen med de øvrige netværkskommuner og 
ministerier frem mod forsøgenes endelige godkendelser. Derefter er den relevante afdeling ansvarlig for 
implementeringen og evalueringen af forsøget i dialog med ledelsessekretariatet.  
 
Ved godkendelse af forsøgene igangsættes en plan for implementering heraf. Der sendes selvstændige 
indstillinger til CT for de konkrete frikommuneforsøg, når de står over for at skulle implementeres. 
Eksempelvis fremsendes snart en indstilling om igangsættelse af forsøg for tilkøbsydelser. 

 

Kommunikation: 
Ansøgningen om frikommuneforsøg skal udfordre logikken bag eksisterende lovgivning og regler og sætte 
spørgsmålstegn ved om tingene kan løses på nye måder ved at udfordre rammerne.  
På sigt kan forsøgene munde ud i ændringer af love og regler og danne grundlag for ændringer i eksisterende 
praksis. 

 
Derudover er processen en øvelse i, at kigge indad og sætte spørgsmålstegn ved måden vi løser opgaverne 
på i dag. Om det vil munde ud i, at der skal indsendes en frikommuneansøgning, eller giver anledning til, at 
MSO skal kigge på egne sagsgange og retningslinjer, så er læringspotentialet stort. 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Afdelingerne ansvarlige for de konkrete forsøg 

    

Ansvarlig/Navn: Jakob Flou Kristensen 

Deltager på mødet: Jakob Flou Kristensen 41 85 50 61 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    

Der er ingen direkte udgifter. I forhold til implementeringen af de enkelte forsøg skal chefteamet dog tage 
stilling til, hvor mange personalemæssige ressourcer, der skal afsættes. Eksempelvis til større forsøg som 
forsøg om tilkøbsydelser (det indgår i separat indstilling om det konkrete forsøg). 

 

  Dato 12. oktober  1. november  Februar 2018 Juli 2018 1. oktober 2018 

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Frist for fremsendelse af 
forsøg til ministeriet 

Forsøg behandles i 
Folketinget 

Godkendte forsøg kan 
igangsættes 

Frist for at igangsætte forsøg 



Referat: 

Chefteamet 

• Godkendte de frikommuneansøgninger der sendes frem pr. 1. november 2017 

• Tog status på allerede indsendte ansøgninger til efterretning. 

 

- Ift. Buskørsel bliver Lene Offersen og Otto Ohrt ansvarlige og drøfter det fremadrettede.  

- Tilkøbsydelser. Der er en chefteamindstilling på vej. 

- Der arbejdes videre med et selvstændigt spor på de idéer, der ikke blev til ansøgninger på frikommuneforsøg.  

 


