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Kære frikommunenetværk
Tak for jeres forsøgsansøgninger, som vi modtog den 1. maj 2017. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for jeres engagement og indsats i frikommuneforsøgene.
Regeringen har nu behandlet ansøgningerne og er nået frem til følgende beslutning.
Regeringen vil imødekomme jeres ansøgning om Udlån af busser til frivillige foreninger og klubber gennem generelle regelændringer af taxiloven. Til efteråret behandler
Folketinget et lovforslag om ændring af taxiloven, som forventes at træde i kraft den 1.
januar 2018. Lovforslaget er en udmøntning af en aftale om modernisering af taxiloven, som Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik
den 9. februar 2017. Der er tale om en generel ændring af reglerne på taxiområdet,
som blandt andet vil løse ønsket om mere fleksibilitet i brugen af biler. Med ændringen
af taxiloven vil den ansøgte kørsel blive mulig, såfremt den udføres vederlagsfrit.
De to ansøgninger vedrørende Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der
modtager dagpenge og Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager efterløn henvises til nærmere afklaring inden næste ansøgningsrunde af frikommuneforsøg II. Baggrunden herfor er, at regeringen er kommet med et udspil til generelle regelændringer vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge- og
efterlønsområdet. Der skal således tages stilling til det nye regeludspil, før der kan
tages endelig stilling til de to ansøgninger.
Videre proces
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 opmærksomme 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 kommuner 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).
Vi vil kontakte jer om den videre proces.
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