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Til frikommunenetværket Nye samarbejdsformer på det  so-
matiske akutområde 
 
 

 
 
 
 
Kære frikommunenetværk 
 
Tak for jeres forsøgsansøgning, som vi modtog den 28. april 2017. Jeg vil gerne be-
nytte lejligheden til at kvittere for jeres engagement og indsats i frikommuneforsøgene. 
Regeringen har nu behandlet ansøgningen og er nået frem til følgende beslutning. 

Regeringen vil helt imødekomme jeres ansøgning, jf. tabel 1. Eventuelle forudsætnin-
ger fremgår af tabellen. 
 
Tabel 1 

Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist ti lsagn om  

Forsøg Indhold Hjemmel Bemærkninger 

Etablering af 
rammer for tvær-
kommunale akut-
funktioner – del 1 

Fælles samarbejdskonstruktion, hvor 
hver kommunes kompetence til at træffe 
beslutning om tildeling af sygepleje 
delegeres til de øvrige kommuner i 
netværket.  

Søges 
hjemlet i Lov 
om Fri-
kommune-
netværk 

En forudsætning for imødekommelse er, at 
der udarbejdes fælles politisk vedtagne 
visitationskriterier for de fire deltagende 
kommuner, samt at der indgås en juridisk 
bindende samarbejdsaftale. Borgerens 
bopælskommune bevarer det endelige 
myndighedsansvar i forhold til løsning af 
opgaver i akutfunktionen. 

Etablering af 
rammer for tvær-
kommunale akut-
funktioner – del 2 

Mulighed for, at sygeplejesker i den 
tværkommunale akutfunktion kan med-
bringe udvalgte lægemidler ved besøg 
hos borgeren, samt opbevare udvalgte 
lægemidler, som ikke er knyttet til et cpr-
nummer i den kommunale akutfunktion.  

Søges 
hjemlet i Lov 
om Fri-
kommune-
netværk 

- 

 

 
Regeringen er positivt indstillet over for forsøget, og ambitionen om øget samarbejde 
med en tværkommunal akutfunktion vurderes særdeles fagligt relevant. 

Videre proces 

Regeringen vil søge Folketingets opbakning til forsøg, der kræver ny hjemmel. Lov-
forslaget sendes efter planen i ekstern høring inden sommerferien og forventes frem-
sat i oktober med henblik på ikrafttrædelse d. 1. januar 2018. 

Afslutningsvis har vi noteret, at ca. halvdelen af alle ansøgninger i denne runde af 
forskellige årsager kun har én kommune som afsender. Som optakt til tredje og sidste 
ansøgningsrunde vil ministeriet derfor opfordre alle netværk til at være opmærksom-
me på, at organiseringen i netværk også har til hensigt at give mulighed for at få et 
solidt grundlag for evalueringerne i og med, at der med samme forsøg i flere kommu-
ner kan skabes et mere robust erfaringsgrundlag.  

Frist for næste ansøgningsrunde er den 1. november 2017. Ansøgningsskema og 
vejledning kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside 
(www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii). 
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Vi vil kontakte jer om den videre proces. 

 

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


