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Til frikommunenetværket Bedre styring af udgifterne på det 

specialiserede socialområde 

 

 

 

 

 

Kære frikommunenetværk 

 

Tak for jeres ansøgninger om konkrete forsøg, som vi modtog den 1. december 2016. 

Der er tydeligvis blevet leveret et stort arbejde med forsøgsudvikling på relativt kort tid. 

Regeringen har nu behandlet ansøgningerne og er nået frem til følgende beslutning. 

Regeringen vil helt eller delvist imødekomme tre af jeres fire ansøgninger. Det drejer 

sig om teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, 

når borgeren ikke kan give samtykke hertil, tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter ser-

vicelovens § 83 og 85 og udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud, jf. 

tabel 1. Eventuelle forudsætninger fremgår af tabellen. 

 
Tabel 1 

Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om  

Forsøg Indhold Hjemmel Bemærkninger 

Teknologiske hjælpemid-
ler som supplement til 
pædagogisk støtte og 
omsorg, når borgeren 
ikke kan give samtykke 
hertil 

Mulighed for at opsætte alarmer inden 
for et botilbuds rammer, fx i botilbud for 
personer med udviklingshæmning.  
Mulighed for opsætning af situationsbe-
stemt overvågning til nærmere afgræn-
sede formål på botilbud. 

Søges hjemlet 
i Lov om Fri-
kommune-
netværk 

- 

Tilkøbsydelser og hjem-
mehjælp efter servicelo-
vens § 83 og 85 

Mulighed for kommunale tilkøbsydelser 
til borgere, der er visiteret til ydelser efter 
servicelovens § 83, 85, 107 og 108. 
Tilkøbsydelserne kan være ledsagelse, 
social støtte, praktisk hjælp og pleje.  
Målgruppen er borgere på det almene 
ældreområde og på handicapområdet. 

Søges hjemlet 
i Lov om Fri-
kommune-
netværk 

Der vil blive stillet krav om, at forsø-
get tilrettelægges således, at bl.a. 
konkurrenceforvridende effekter, 
udhuling af kernevelfærd og skjult 
brugerbetaling undgås. 

Udfordre anvendelse af § 
129 om optagelse i 
botilbud 

Bedre muligheder for at flytte borgere 
med en betydelig og varig psykisk 
funktionsnedsættelse, der ikke kan give 
et informeret samtykke, til et bedre 
egnet botilbud. 

Søges hjemlet 
i Lov om Fri-
kommune-
netværk 

- 

 

 

For ansøgningen om mere sammenhængende forløb i psykiatrien ser regeringen posi-

tivt på mulighederne for bedre samarbejde mellem kommune og region på psykiatri-

området. Som allerede aftalt er der dog behov for at få uddybet ansøgningen frem 

mod næste ansøgningsrunde. 

Videre proces 

Regeringen vil søge Folketingets opbakning til forsøg, der kræver ny hjemmel. Lov-

forslaget sendes efter planen i ekstern høring d. 24. februar og forventes fremsat i 

april med henblik på ikrafttrædelse d. 1. juli 2017. 
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Frist for næste ansøgningsrunde om konkrete forsøgshjemler er d. 1. maj 2017. An-

søgningsskema og vejledning kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjem-

meside (www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii). 

Vi vil kontakte jer for at tale om den videre proces. 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Buse 

Afdelingschef, Afdelingen for Kommunal- og Regionaløkonomi 

 

http://www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii

