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Kære frikommunenetværk
Tak for jeres ansøgninger om nye forsøg, som vi modtog inden fristen 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.
Regeringen har behandlet jeres ansøgninger fra denne runde samt ansøgningerne
vedrørende bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager efterløn
eller dagpenge fra den forudgående ansøgningsrunde.
Regeringen vil søge at imødekomme to 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

Hjemmel

Caféer for alle
Mulighed for at udvide målgruppen for caféer i
Kræver ikke ny
lokalcentre således, at alle borgere kan anvende hjemmel.
caféerne samt mulighed for, at driften af caféerne
kan varetages af private leverandører.

Bemærkninger
Det er i behandlingen af ansøgningen afklaret
med frikommunerne bag forsøgsansøgningen, at
disse muligheder foreligger efter gældende ret.

Friere rammer for uddeling af midler til frivillige
initiativer
Mulighed for, at midler efter § 18 i serviceloven
kan uddeles til enkeltpersoner, samt at regnskabskrav kan fraviges ved bevillinger under
8.000 kr.

Imødekommes
ved generel
ændring.

Der pågår et arbejde med at skrive en ny vejledning til servicelovens § 18, hvor det vil fremgå, at
§ 18 midler kan gives til enkeltpersoner.
Det bemærkes, at det efter gældende ret er
muligt at fravige regnskabskrav ved små bevillinger. I vejledningen til serviceloven fremgår det, at
det dog skal kunne sandsynliggøres, at støtten
er brugt til det formål, den er givet til.

Regeringen kan ikke imødekomme ansøgningen om skattefri godtgørelse til frivillige
udenfor foreningsregi og ansøgningen om, at midler efter § 18 i serviceloven under
10.000 kr. til enkeltpersoner kan opgøres som skattefri indkomst. Regeringen har lagt
vægt på, at det i forbindelse med udpegningen af frikommunenetværk blev besluttet,
at skatteområdet ikke var velegnet til forsøg.
Endvidere må Regeringen give afslag på forsøg vedr. bedre muligheder for frivilligt
arbejde for borgere, der modtager efterløn eller dagpenge. Regeringen har i forbindelse med behandlingen lagt vægt på, at der netop er indgået en aftale om nye regler om
fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde.

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.
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

2

