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Invitation til nyt frikommuneforsøg
Regeringen og KL er enige om, at de hidtidige frikommuneforsøg har været en succes.
Det er derfor aftalt i økonomiaftalen for 2019 at igangsætte en ny runde
frikommuneforsøg. Frikommuneforsøgene indgår som en del af
Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering.
Jeg vil hermed gerne invitere alle landets kommuner til at søge om mulighed for at
gennemføre forsøg, der kan vise nye veje i udviklingen af den offentlige service.
Med frikommuneforsøg får udvalgte kommuner udstrakt frihed til at afprøve nye,
mere sammenhængende og effektive måder at løse de kommunale opgaver på. Målet
er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret på den kommunale virkelighed.
Forsøgene kan bane vejen for kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og
bedre styring. Det er målsætningen, at erfaringer fra frikommuneforsøg skal give
grundlag for beslutninger om, hvorvidt forsøgene skal udbredes til generelle
regelændringer til gavn for alle kommuner.
Udvælgelse af frikommuneforsøg
Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller
frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af
forsøg i to ansøgningsrunder. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to
ansøgningsrunder.
Ved udvælgelsen af frikommuneforsøg vil der blive lagt vægt på, at der er tale om
ambitiøse, fokuserede og sammenhængende forsøg med væsentligt potentiale for
nytænkning og/eller forenkling af den offentlige opgaveløsning.
Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk, men der stilles krav om et
befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere for at sikre volumen i
forsøgserfaringerne. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv
vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner.
Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig
prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har
sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:








Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og
uddannelsesområderne
Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem
kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
Administrative effektiviseringer

Det vil desuden blive tillagt en positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en
målbar målsætning.
Der kan søges om et ændret regelgrundlag, som grundlag for forsøgene, eller fritagelse
fra nuværende statslige regler. Der kan dog ikke laves forsøg, som er i strid med
grundloven, EU-regler, som vil give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning
af andre, indebærer en væsentlig udvidelse af nationalt politisk fastsatte
serviceniveauer eller bryder med borgernes retssikkerhed.
Videre proces
Der kan læses mere om det nye frikommuneforsøg på www.oim.dk, hvor der også er
nærmere information om ansøgningsproces mv. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og
2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019.
De bedste idéer opstår ude i den praktiske dagligdag. Jeg har store forventninger til, at
kommunerne sammen med de kommunale medarbejdere kan foreslå nye
frikommuneforsøg, der kan danne rammen for en ambitiøs og perspektivrig
nytænkning af den kommunale opgavevaretagelse.
Jeg vil hermed opfordre alle kommuner til nu at gå i tænkeboks og i dialog med
hinanden om fælles udfordringer, som kan danne basis for forsøgsansøgninger.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzbøll-Bille
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