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Tak for jeres ansøgning om konkrete forsøg, som vi modtog d. 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 to af jeres fire ansøgninger. Det drejer
sig om Plejehjemstilsyn (fra uanmeldt til anmeldt tilsyn) og Styrket valgfrihed til borgeren gennem mulighed for tilkøbsydelser hos offentlig leverandør jf. tabel 1. Eventuelle
bemærkninger fremgår af tabellen.
Tabel 1
Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om
Forsøg

Indhold

Hjemmel

Bemærkninger

Plejehjemstilsyn (fra
uanmeldt til anmeldt
tilsyn)

Anmeldte fremfor uanmeldte tilsyn
med plejehjem (jf. servicelovens §
151, stk. 2) for at understøtte
kvalitetsudviklingen på plejehjem.

Søges hjemlet Kommunalbestyrelsen vil fortsat have
i Lov om Fripligt til at sikre kvaliteten af tilbuddene.
kommunenetværk

Styrket valgfrihed til
borgeren gennem mulighed for tilkøbsydelser
hos offentlig leverandør

Mulighed for kommunale tilkøbsydelser til borgere, der modtager
personlig og praktisk hjælp og
madservice efter servicelovens §
83 (hjemmehjælp)

Søges hjemlet
i Lov om Frikommunenetværk

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

Forsøget om kommunal re-visitation til vederlagsfri fysioterapi vurderes umiddelbart
som relevant. Der er dog en række konkrete forhold i forsøget, der skal afdækkes
nærmere, før der kan tages endelig stilling.
For forsøget om fælles infrastruktur mellem kommuner og sygehuse er der behov for
en nærmere afklaring af, hvad der er muligt inden for det eksisterende regelgrundlag,
og hvordan allerede eksisterende infrastruktur og igangsatte nationale initiativer spiller
sammen med jeres forsøgsønsker. Dette vurderes nødvendigt i forhold til at sikre en
tilstrækkelig beskyttelse af borgernes helbredsoplysninger. Der kan arbejdes videre
med forsøgsansøgningen frem mod næste ansøgningsrunde.
Videre proces
Regeringen vil søge Folketingets opbakning til forsøg, der kræver ny hjemmel. Lovforslaget sendes efter planen i ekstern høring d. 24. februar og forventes fremsat i
april med henblik på ikrafttrædelse d. 1. juli 2017.
Vi vil kontakte jer for at aftale et møde med deltagelse af netværkskommuner, Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor vi kan uddybe

afgørelsen samt drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med de ansøgninger, der
ikke er blevet imødekommet i første runde.
Frist for næste ansøgningsrunde om konkrete forsøgshjemler er d. 1. maj 2017. Ansøgningsskema og vejledning kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside (www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii).

Med venlig hilsen
Torben Buse
Afdelingschef, Afdelingen for Kommunal- og Regionaløkonomi
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