18. februar 2019

Kære borgmester
Det er ude i virkeligheden, at de bedste idéer opstår. Som led i regeringens afbureaukratiseringsreform Færre regler og mindre bureaukrati, der blev lanceret i september, inviteres I derfor til at indgå i det nye friinstitutionsforsøg på dagstilbuds-,
botilbuds- og ældreområdet, som vi etablerer fra 2019.
Med det nye friinstitutionsforsøg får institutioner (kommunale og selvejende) på
dagstilbuds-, botilbuds- og ældreområdet i alle landets 98 kommuner mulighed for
at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik
på at opnå ny viden og praktiske erfaringer til, hvordan de offentlige opgaver kan
tilrettelægges mindre bureaukratisk, så kvaliteten i velfærden styrkes ved fx at frigøre mere tid til kerneopgaven, og give medarbejderne øget rum til at udfolde
deres faglighed.
Formålet med friinstitutionsforsøgene er at danne grundlag for beslutninger om,
hvorvidt forsøgene skal udbredes til generelle regelændringer på landsplan for alle
kommuner.
Vi håber meget, at I har lyst til at deltage, så vi sammen kan afprøve nye og innovative løsninger, som kan være med til at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i
velfærden – til gavn for os alle.
Vedlagt er en beskrivelse af rammerne for forsøget samt et ansøgningsskema.
Vi ser frem til at modtage jeres ansøgning, som skal være os i hænde senest den
10. maj 2019, kl. 12.
Med venlig hilsen

Sophie Løhde
Innovationsminister

Mai Mercado
Børne- og Socialminister

Ellen Trane Nørby
Sundhedsminister

Thyra Frank
Ældreminister
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Rammer for friinstitutionsforsøg, runde II
Hvem kan deltage?

Alle landets kommuner kan deltage, og hver kommune kan indgå i forsøget på et
eller flere områder. I forbindelse med ansøgning skal kommunen indgå aftale om
deltagelse med en til to institutioner per område.
Institutionerne kan både være kommunale, regionale, selvejende og private mv.
Plejecentre og plejehjem, herunder selvejende, private og friplejeboliger, daginstitutioner, der er oprettet efter dagtilbudslovens § 19, stk. 1-5, samt puljeordninger
efter §§ 101-102, eller sociale botilbud på det specialiserede voksenområde efter
servicelovens §§ 107-108 kan deltage.
Hvad kan der gennemføres forsøg med?

Kommuner og institutioner kan søge om at gennemføre forsøg med statslige regler såvel som kommunal regulering og lokale krav. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke vil være muligt at gennemføre forsøg, der stiller borgerne dårligere,
end det er tilfældet efter gældende regler, ligesom regler, der regulerer borgernes
retssikkerhed, ikke kan indgå i forsøget. Det drejer sig bl.a. om:
 Institutionernes anvendelse af magt samt reglerne for klage og tilsyn
 Regler for tilskud og egenbetaling
 Regler om sundhedspersonalets ansvar ift. fx medicinhåndtering
Hvordan tilrettelægges forsøgene?

Selve forsøgsperioden vil løbe fra oktober 2019 til juni 2022, jf. tabel 1. Udgangspunktet er, at friinstitutionerne får mulighed for at afprøve styring via resultatmål
som alternativ til andre eksisterende styringsformer mhp. at opleve mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed. I praksis betyder
det, at resultatmål og opfølgning på disse vil erstatte dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering i forsøgsperioden.
Tabel 1
Tidsplan
Hvornår
10. maj 2019
Maj - september 2019
Oktober 2019 - Juni 2022
Juni 2022

Hvad
Ansøgningsfrist
Etablering af partnerskaber og konkretisering af, hvilken regulering institutionerne
fritages for. Partnerskaberne opstiller resultatmål for forsøgene.
Forsøgsperiode. Der vil være løbende igangsættelse af forsøg. Der vil jævnligt blive
afholdt møder i partnerskaberne mhp. sparring.
Afrapportering. Kommuner og institutioner afrapporterer udviklingen i resultatmålene.

Organisering af forsøgene

Der vil blive oprettet partnerskaber med deltagelse af et antal kommuner og de
dertilhørende institutioner. Der vil i forsøgsperioden blive afholdt møder i partnerskaberne, hvor der vil være mulighed for sparing med øvrige deltagere og relevante ministerier.
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Det bemærkes i den forbindelse, at kommunerne og institutionerne vil modtage
ekstern konsulentbistand i forsøgsperioden med henblik på fx at vurdere og kvalificere bud på byrdefuld regulering, som der ønskes fritagelse fra, og udarbejde og
følge op på resultatmål for opgaveløsningen.
Der vil som minimum blive afholdt et opstartsmøde, hvor der vil være mulighed
for at drøfte, 1) hvilken regulering der ønskes fritagelse fra, 2) hvordan den eksterne konsulent bistand udnyttes, samt 3) opstilling af resultatmål. Gennem forsøgsperioden vil der som udgangspunkt blive afholde halvårlige møder, hvor
partnerskaberne kan drøfte udviklingen i forsøget samt følge op på resultatmålene
i de deltagende kommuner og institutioner.
Ansøgning om deltagelse

Det er kommunen, der ansøger om deltagelse på vegne af kommunen og den/de
institutioner, der er aftalt samarbejde med. Der ansøges ved at udfylde og indsende vedlagte ansøgningsskema. Der skal udfyldes et separat ansøgningsskema for
hvert område, kommunen ønsker at deltage på.
Som udgangspunkt kan alle kommuner deltage i forsøget. Det er dog en betingelse, at ansøgningsskemaet er udfyldt fyldestgørende.
Ansøgningsfrist den 10. maj 2019, kl.12.
 Ansøgninger om deltagelse på dagtilbudsområdet sendes til: sm@sm.dk
 Ansøgninger om deltagelse på botilbudsområdet for voksne sendes til:
sm@sm.dk
 Ansøgninger om deltagelse på ældreområdet sendes til: sum@sum.dk
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Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og må maksimalt fylde to sider.
Kommune
Område (sæt kryds)
Institution 1
Institution 2
Kontaktperson i kommunen
Kontaktperson i institution 1
Kontaktperson i institution 2

[Navn på kommune]
Ældre
Dagtilbud
Botilbud
[Navn, adresse og kort beskrivelse af målgruppen
herunder antal borgere omfattet af forsøget.]
[Navn, adresse og kort beskrivelse af målgruppen
herunder antal borgere omfattet af forsøget.]
Navn
E-mail
Telefon
Navn
E-mail
Telefon
Navn
E-mail
Telefon

1. Hvilke statslige, kommunale og lokale krav ønskes der dispensation fra?

2. Bud på resultatmål der kan opstilles for institutionernes arbejde herunder overordnede rammer opnåelse af resultatmålene.

3. Beskriv de udfordringer, som deltagelse i forsøget skal afhjælpe, og hvilken betydning forsøget forventes at have for institutionernes arbejde og målgruppe.

4. Beskriv, hvordan der er sikret politisk og ledelsesmæssig opbakning til projektet
i kommunen og i institutionerne

5. Beskriv den konkrete organisering af projektet i kommunen, herunder hvilke
medarbejdere der forventes at deltage i partnerskabet, og hvordan det sikres, at der
afsættes den nødvendige tid til projektet (både i forvaltningen og i institutionerne)

