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Tak for jeres ansøgninger om nye forsøg, som vi modtog d. 31. oktober 2017. Jeg vil
endnu en gang gerne kvittere for jeres store engagement og vedholdenhed for at forenkle og forbedre opgaveløsningen med fokus på borgeren.
Regeringen har behandlet jeres ansøgninger fra denne runde og er nået frem til følgende beslutning.
Regeringen vil søge at imødekomme seks forsøg. De enkelte forsøg, der søges imødekommet og betingelserne herfor fremgår af tabel 1.
Tabel 1
Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om

Indhold
Aktivering og beskæftigelsestilbud - bedre mulighed
for individuel indsats.

Hjemmel
Søges hjemlet i lov
om frikommunenetværk

Bemærkninger
Det er en forudsætning for forsøget, at første ret- og pligttilbud
finder sted inden for seks måneder.
Netværket får mulighed for at bevilge befordring udover gældende lovgivning, men afholder selv udgifterne uden statslig refusion
til den del af befordringsgodtgørelsen, som ikke er hjelmet i
eksisterende lovgivning.
For den del af forsøget, der vedrører befordringsgodtgørelse til
ret og pligt-mentor, bemærkes det, at der i udspillet om en
forenklet beskæftigelsesindsats lægges op til, at mentorordningen afskaffes som ret- og pligttilbud. Såfremt der bliver indgået
politisk aftale herom, skal der tages stilling til, om det er relevant
at fortsætte forsøget.

Efterværn og egenbetaling

Fleksibilitet i den praktisk/musiske fagblok

Forsøg efter service- Børne- og Socialministeriet sender et særskilt brev til netværkets
lovens § 184
kommuner, hvori forsøget godkendes som forsøg efter servicelovens § 184, og hvor betingelserne for godkendelsen tydeliggøres.
Hjemles i eksisteren- Imødekommes
de forsøgsbestemmelse

Mulighed for fleksibel
Hjemles på bekendt- Der vil fortsat skulle afholdes fire samtaler indenfor det første
samtalefrekvens for uddan- gørelsesniveau
halve år, men samtaler kan planlægges fleksibelt.
nelses- og aktivitetsparate
Det bemærkes, at der i udspillet om en forenklet beskæftigelsesindsats lægges op til at forenkle proceskravene i kontaktforløbet.
Såfremt der bliver indgået politisk aftale herom, skal der tages
stilling til, om det er relevant at fortsætte forsøget.
§ 52, stk. 3 – mulighed for
helhedsperspektiv på den
iværksatte støtte
Samvær med netværk
under anbringelse

Forsøg efter service- Børne- og Socialministeriet sender et særskilt brev til netværkets
lovens § 184
kommuner, hvori forsøget godkendes som forsøg efter servicelovens § 184, og hvor betingelserne for godkendelsen tydeliggøres.
Kræver ikke ny
Det er afklaret i dialog med netværket, at ansøgningen ikke
lovhjemmel
kræver ny lovhjemmel.

Regeringen vil søge at imødekomme ansøgningen om dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn gennem en generel hjemmel (ikke forsøg) med udgangspunkt i §
5, stk. 3 i databeskyttelsesloven, der i øjeblikket er under behandling i Folketinget (L
68, fremsat 25. oktober 2017). Før ansøgningen kan imødekommes, skal datadelingen afgrænses nærmere ud fra, hvad der juridisk kan rummes inden for rammerne af
databeskyttelsesloven.
Regeringen må give afslag på ansøgningen om psykologers registrerings- og journaliseringspligt, da borgerens manglende mulighed for at få aktindsigt er bekymrende i
forhold til borgerens retssikkerhed. Desuden vil forsøget vanskeliggøre Psykolognævnets muligheder for at føre tilsyn med psykologernes arbejde.
Det bemærkes, at regeringen den 15. november 2017 har præsenteret et politisk udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats, hvor flere af netværkets forsøg fra denne og
tidligere runder indgår. Såfremt der indgås en politisk aftale skal der tages stilling til,
om det er relevant at forsætte forsøgene.
Videre proces
Regeringen vil søge Folketingets opbakning til forsøg, der kræver ny lovhjemmel.
Forslag til ændring af lov om frikommunenetværk forventes sendt i ekstern høring den
15. januar med høringsfrist den 13. februar. Ændringsforslaget forventes fremsat i
april med foreslået ikrafttrædelse den 1. juli 2018. De forsøg, der udmøntes på bekendtgørelsesniveau forventes også at træde i kraft 1. juli 2018.
Bemærk at forsøg skal iværksættes senest den 1. oktober 2018, så forsøgene har
mulighed for at løbe mindst to år, før de skal evalueres.
Opdaterede frikommunevedtægter offentliggøres som hidtil på kommunens hjemmeside og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet (frikommuner@oim.dk) sammen med jeres evalueringsdesigns senest ved forsøgets opstart.

Med venlig hilsen
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