Til frikommunenetværket Mere sammenhængende indsatser
på tværs af sektorområder

Sagsnr.
2017 - 5275

Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
oim@oim.dk

Kære frikommunenetværk

Doknr.
506775

Tak for jeres ansøgninger om nye forsøg, som vi modtog d. 1. november 2017. Jeg vil
endnu en gang gerne kvittere for jeres store engagement og vedholdenhed for at forenkle og forbedre opgaveløsningen med fokus på borgeren.

Dato
20-12-2017

Regeringen har behandlet jeres ansøgninger fra denne runde og er nået frem til følgende beslutning.
Regeringen vil søge at imødekomme to ansøgninger. De enkelte ansøgninger, der
søges imødekommet, fremgår af tabel 1.
Tabel 1
Forsøgsansøgninger, der gives helt eller delvist tilsagn om

Indhold
Søvnforbedrende velfærdsteknologier

Hjemmel
Søges hjemlet i lov om frikommunenetværk

Fritagelse for dokumentation ved brug af midler
fra klippekortsordningen

Søges hjemlet i lov om frikommunenetværk

Regeringen må give afslag på ansøgningen om kommunal re-visitation til vederlagsfri
fysioterapi, da området er overenskomstbelagt og indgår i de igangværende overenskomstforhandlinger med Danske Fysioterapeuter. Det vurderes derfor ikke fremkommeligt at søge en gennemførelse af forsøgsvirksomhed på nuværende tidspunkt.
Videre proces
Regeringen vil søge Folketingets opbakning til forsøg, der kræver ny hjemmel. 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.
Det bemærkes, at for forsøg med søvnforbedrende velfærdsteknologier vil der blive
stillet krav om indsendelse af særskilt ansøgning med uddybende information og godkendelse heraf inden igangsættelse af forsøg.
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
Torben Buse
Afdelingschef, Kommunal- og Regionaløkonomisk afdeling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
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