
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frikommuneforsøg III – ansøgninger 

 Tabel 1  

Ansøgere til Frikommuneforsøg III 

Nr. Forsøg Ansøger Ressort 

Ansøgere til 1. runde af Frikommuneforsøg III (frist 1. april 2019) 

1 

Inddrivelsen forankres bedst lokalt.  Mulighed 
for at kommunale pantefogeder kan foretage 

udlæg for at sikre nogle af de nyere kommunale 
fordringer. 

Frederiksberg Kommune Skatteministeriet 

2 

At sikre borgeren en øget individuel fleksibilitet 
og øget mulighed for at samskabe på vej til, 

undervejs i og på vej væk fra rehabiliterings-
teamet 

Slagelse  
Kommune Beskæftigelsesministeriet 

3 Flytteregler for beboere i ældreboliger i Genera-
tionernes Hus Aarhus Kommune Transport – og Boligministeriet 

4 Nænsom flytning og fælles værgemål ved ned-
læggelse af kommunale specialboliger Aarhus Kommune Social- og Indenrigsministeriet 

5 Energikrav ved ændret anvendelse af beva-
ringsværdige bygninger Københavns Kommune Klima- Energi- og Forsynings-

ministeriet 

6 Fritagelse fra krav om energimærkning af kom-
munale bygninger Københavns Kommune Klima- Energi- og Forsynings-

ministeriet 

Ansøgere til 2. runde af Frikommuneforsøg III (frist 1. oktober 2019) 

7 
Mulighed for at overdrage mistænkelige oplys-
ninger fra bankerne (Nordea) til kommunen til 

brug for afdækning af socialt snyd 

Aarhus Kommune Erhvervsministeriet 

8 Fritagelse fra krav om obligatoriske nationale test 
i folkeskolen 

Aarhus Kommune Børne- og Undervisningsministe-
riet 

9 Fritagelse fra krav om obligatoriske nationale test 
i folkeskolen Randers Kommune Børne- og Undervisningsministe-

riet 

10 Fritagelse fra krav om obligatoriske nationale test 
i folkeskolen Vejle Kommune Børne- og Undervisningsministe-

riet 

11 Fritagelse fra krav om obligatoriske nationale test 
i folkeskolen Næstved Kommune Børne- og Undervisningsministe-

riet 

12 Fritagelse fra krav om obligatoriske nationale test 
i folkeskolen Fredensborg Kommune Børne- og Undervisningsministe-

riet 

13 Udgifterne til medarbejderne i jobcenteret frita-
ges fra servicerammen Helsingør Kommune Finansministeriet 

14 
Timebaseret opgørelse af rimelighedskravet i 

virksomhedspraktik for borgere langt fra ar-
bejdsmarkedet 

Odense, Ærø og Nordfyns 
Kommuner Beskæftigelsesministeriet 

15 Jobafklaringsforløbet forlænges fra 2 til 3 år  Odense, Ærø og Nordfyns 
Kommuner Beskæftigelsesministeriet 

16 

Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp 
fritages fra de lovfastsatte sanktion og krav og 

tilbydes i stedet frivillige, skræddersyede og 
helhedsorienterede indsatser 

Odder, Fredericia og 
Kolding Kommuner i 

samarbejde med Center 
For Social Nytænkning 

Beskæftigelsesministeriet 

17 Hjemmel til bestemmelser i lokalplaner, der stiller 
krav om, at byggeri opføres bæredygtigt 

Frederiksberg Kommune 
 

Erhvervsministeriet 
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18 Understøtte økosamfund og grønne projekter 
igennem ”grøn zone-lovgivning” Slagelse Kommune 

Erhvervsministeriet, Transport- 
og Boligministeriet og Miljø- og 

fødevareministeriet 

19 
Underretning fra pensions- og forsikringsselska-

ber til offentlig myndighed om muligt socialt 
bedrageri 

Frederiksberg, Odense, 
Randers, Herning, Nord-
fyns og Ærø Kommuner 

Beskæftigelsesministeriet 

20 Fremleje til almen praksis til under markedsvil-
kår Københavns Kommune Sundheds- og Ældreministeriet 
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