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Invitation til nyt frikommuneforsøg
Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at
varetage de kommunale opgaver på.
Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af
statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og
mere effektiv lokal styring.
For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt
ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle
frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.
Til inspiration kan regeringen pege på følgende mulige temaer for frikommuneforsøg:








Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd
mv.
Inddragelse af private leverandører og OPS
Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
Nytænkning af integrationsområdet
Bedre styring af det specialiserede socialområde
Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter

Det skal understreges, at temaerne ovenfor er til inspiration, og at interesserede
kommuner kan formulere andre temaer, som man som kommunalt netværk ønsker at
udføre forsøg inden for.
Ved udvælgelsen af frikommunenetværk vil der blive lagt vægt på ambitionsniveauet
med fokus på beskrivelsen af målsætninger, forventede resultater og forsøgenes
landsdækkende perspektiv i forhold til at kunne omsætte gode erfaringer til praksis i
alle kommuner, herunder i form af lovændringer. Endvidere vil der indgå et hensyn til
variation i kommunernes størrelse og geografiske placering.
De udvalgte frikommuner vil inden for temaet for netværket kunne søge om fritagelse
fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid
med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan
bestå af op til 6 kommuner.
Det nye frikommuneforsøg vil indgå i regeringens samlede indsats for regelforenkling i
kommunerne. For at frikommunerne kan bidrage bedst muligt til denne indsats, ønsker
regeringen at få alle gode idéer i spil.
Frikommuneforsøget skal også ses i sammenhæng med det styrings- og effektiviseringsprogram, som KL og kommunerne netop har igangsat. Det er oplagt, at spændende bud på nytænkning af de lovgivningsmæssige rammer for den kommunale
opgavevaretagelse, som formuleres her, kan afprøves i det nye frikommuneforsøg.
Der kan læses mere om det nye frikommuneforsøg på www.sim.dk, hvor der også er
nærmere information om ansøgningsproces, mulighed for sparring med relevante
ministerier mv. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.
Jeg har store forventninger til, at de nye frikommunenetværk vil vise vejen til en ambitiøs og perspektivrig nytænkning af rammerne for den kommunale opgavevaretagelse.
Frikommuneforsøget er en vigtig murbrækker for generel regelforenkling og dermed
også for vores fælles mål om en bedre og enklere lovgivning, der understøtter en
stærk og effektiv kommunal sektor.
Jeg vil hermed opfordre alle kommuner til nu at gå i dialog med hinanden om fælles
udfordringer, som kan danne basis for en ansøgning om at blive frikommunenetværk.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann
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