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2. Frederiksbergs Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg III
Åbent - 00.16.00-A00-1-18

Overskrift

Frederiksberg Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg lll

Resumé

På baggrund af regeringens invitation til at deltage i Frikommuneforsøg lll forelægger forvaltningen en status 
for det hidtidige forløb og en tidsplan for det videre arbejde med at afklare potentielle forsøgsinitiativer i 
Frederiksberg Kommune.

Beslutning

Magistraten tiltrådte efter drøftelse, at sagen oversendes til de stående udvalg med den bemærkning, at 
spørgsmålet om datasikkerhed ved forsøg 1 skal undersøges nærmere, og at det bør overvejes, om 
forsøgsforslag også kan omfatte tiltag, der skal forhindre, at kommunale leverandører begår skattesvig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten drøfter sagen og oversender den til øvrige relevante fagudvalg med 
henblik på høring om de foreslåede initiativer samt eventuelle yderligere forslag til Frederiksberg Kommunes 
deltagelse i frikommuneforsøg lll. 

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2018 modtog landets borgmestre en invitation fra Økonomi- og Indenrigsminister Simon 
Emil Ammitzbøll-Bille om at deltage i en ny runde frikommuneforsøg i perioden 2019-2023. Det er tredje 
gang, at der igangsættes en sådan runde. Frikommuneforsøg lll er aftalt mellem KL og Regeringen i 
Økonomiaftalen for 2019 og indgår også som en del af Sammenhængsreformens spor om 
afbureaukratisering. 
 
Med frikommuneforsøg kan kommunerne blive fritaget fra eller få ændret statslige regler med henblik på at 
afprøve nye måder at løse de kommunale opgaver på. Forsøgene skal bane vej for kvalitetsudvikling, 
effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring. Det er regeringens målsætning, at forsøgene skal give 
grundlag for, at der senere kan træffes beslutning om, hvorvidt forsøgene skal udbredes til generelle 
regelændringer til gavn for alle kommuner.
 
Nationale rammer for frikommuneforsøg
 
Til forskel fra de to tidligere runder af frikommuneforsøg vil der ikke ske en indledende udvælgelse af 
frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner ansøge direkte om opstart af forsøg - der 
er dog et minimumskrav om et samlet indbyggertal på 60.000 pr. frikommuneansøgning. 
 
Når ansøgningerne vurderes, vil der blive lagt vægt på, at forsøgene er ambitiøse, fokuserede og 
sammenhængende. Det vil også fortsat blive tillagt positiv værdi, hvis ansøgeren er et netværk af kommuner 
frem for en enkelt kommune. Endelig vil det blive tillagt en positiv værdi, hvis ansøgningen indeholder en 
målbar målsætning. 
 
Der er ingen begrænsninger for, hvilke områder frikommuneforsøgene beskæftiger sig med. Der vil dog blive 
givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og 
effektivitet som fællesnævner:

 Sammenhængende indsatser inden for beskæftigelse, social, sundhed og uddannelse. 
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 Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse. 
 Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse/beskæftigelse. 
 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgangen mellem det kommunale og 

regionale sundheds- og plejetilbud. 
 Tværgående effektivisering af opgaveløsningen 
 Administrative effektiviseringer

 
Forsøgene må ikke være i strid med Grundloven eller EU-regler, ligesom de ikke må bryde med borgernes 
retssikkerhed eller give kommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre. Endelig må de ikke 
indebære en væsentlig udvidelse af nationalt politisk fastsatte serviceniveauer.
 
Jf. den nationale tidsplan vil der være to ansøgningsrunder med frist hhv. den 1. april 2019 og den 1. oktober 
2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 af de mest perspektivrige og nyskabende forsøg i hver af de to runder. 
Ansøgerne vil få en tilbagemelding om, hvilke forsøg regeringen vil bede Folketinget om at imødekomme. 
Udvælgelsen sker i maj og december 2019 for hhv. 1. og 2. runde. Kommunerne skal herefter være indstillet 
på at afsætte ressourcer til at udarbejde forsøgshjemler i samarbejde med relevante ministerier. 
 
Ansøgningerne vil få den endelige godkendelse, når forsøgshjemlerne er vedtaget i Folketinget. Forsøg, der 
kan gennemføres med hjemmel i eksisterende forsøgshjemler, vil kunne godkendes hurtigere. Forsøgene 
kan ifølge planen igangsættes pr. 1. januar 2020 for første runde og pr. 1. juli 2020 for 2. runde. Der stilles 
ikke krav om, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en politisk godkendelse i de enkelte kommuner, 
men regeringen anbefaler, at arbejdet er lokalpolitisk forankret. Den politiske godkendelse skal senest 
foreligge ved igangsættelsen af et konkret forsøg. Det er obligatorisk at gennemføre evalueringer af 
forsøgene, og disse skal sendes senest den 1. juli 2023. Forsøgsperioden udløber den 1. juli 2024. 
 
Der ydes ikke økonomisk tilskud til frikommunerne, og det forventes, at eventuelle udgifter afholdes af 
frikommunerne selv. 
 
Potentielle frikommuneforsøg i Frederiksberg Kommune
 
Forvaltningen har siden primo november 2018 arbejdet med at forberede afklaringen af Frederiksberg 
Kommunes potentielle deltagelse i Frikommuneforsøg. Herunder er der frem mod den 10. december 2018 
gennemført en proces på alle direktørområder, hvor hvert områdes MED organisation har været inddraget i 
at finde potentielle initiativer, hvorefter disse er blevet beskrevet yderligere med afsæt i Økonomi- og 
Indenrigsministeriets ansøgningsmateriale. Disse fremgår af bilag 1. Det skal understreges, at der alene er 
tale om foreløbige udkast. 
 
Forslagene er skitseret nedenfor. For forslag 1-5 sigtes der umiddelbart mod 1. ansøgningsrunde pr. 1. april 
2019, mens der for forslag 6 sigtes mod 2. ansøgningsrunde pr. 1.oktober 2019.
 
Forsøgsforslag Resumé
1. Underretning fra 
pensions- og 
forsikringsselskaber til 
offentlig myndighed om 
muligt socialt bedrageri

Forsøget handler om at om minimere fejludbetalinger og socialt bedrageri. Dels 
ved at åbne op for udveksling af oplysninger mellem kommune og forsikrings- og 
pensionsselskaber. Dels ved at forpligte sidstnævnte til at videregive oplysninger 
fra sager om forsikringssvindel, hvor der også er mistanke om socialt bedrageri. 
Det er hensigten, at forsøget skal forankres på kontrolområdet i 6-by regi 
(København, Aarhus, Aalborg, Odense, Herning, Randers, og Frederiksberg). 
Netværket dækker cirka 30 procent af den samlede befolkning i Danmark. Et 
estimat er, at de cirka 400 årlige underretninger kan spare de offentlige budgetter 
for mellem 10 og 20 millioner kroner om året - d.v.s. midler, der kan frigøres til 
andre formål.  Det vurderes, at der er behov for dispensation af følgende regler: 
Lov om finansiel virksomhed § 117, Databeskyttelsesloven § 6 samt 
Retssikkerhedslovens § 11 a og 11c.

 
2.  Inddrivelsen 
forankres bedt lokalt 

Forsøget går ud på, at de kommunale pantefogeder får tillagt fornødne lovhjemler 
til inddrivelse ud over de lovhjemler, der i dag findes på ejendomsskatteområdet. 
Tyngden i opgaven rettes mod de virksomheder og borgere, som bevidst forsøger 
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at unddrage sig betaling af restance, eller hvor ressourceforbruget vurderes at stå 
mål med det forventede provenu. Forsøget forventes at understøtte 
skatteydernes retssikkerhed og retfærdighedssans, og kommunens restancer 
forventes at falde. Det overvejes, om flere kommuner kan gå sammen om 
opgaven. Forsøget vil berøre flere hjemler indenfor inddrivelsesloven, herunder 
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, retsplejeloven mm., hjemmel til, at de 
kommunale pantefogeder kan foretage bankudlæg i krav tillagt udpantningsret 
(lov om inddrivelse af gæld til det offentlige ), hvor skyldner ikke er bosat i 
restancekommunen. Tilsvarende hjemler til at opkræve inddrivelsesgebyr, 
retsafgifter, jf. aktuelle hjemler hos Gældsstyrelsen.
 

3. Cykel mod ensretning
 
 

Fremkommelighed er en stor udfordring på Frederiksberg (og i København). I dag 
er det ikke muligt lovligt at cykle imod færdselsretningen, med mindre der 
etableres cykelbane til de cyklister, der kører mod ensretningen. For at øge 
fremkommeligheden for cyklister, foreslås det at arbejde med forsøg, hvor det er 
lovligt at cykle mod ensretningen uden modstrøms cykelbaner. Udover at øge 
fremkommeligheden, forventes det også at øge trafiksikkerheden for cyklister.
 

4. Effektivisering af 
godkendelser af skilte 
og afmærkning *

Der er delt myndighed mellem vejmyndighed og politi for så vidt angår 
vejafmærkning (skilte og afstribning).Tilsvarende gælder skilte og 
afmærkningsplaner i forbindelse med gravetilladelser og råden over vej, når det 
har standsnings- og parkeringsmæssige konsekvenser. Det er en meget 
tidskrævende proces for begge institutioner. Med den ekspertise, som 
Frederiksberg Kommune har oparbejdet og med den stadig voksende 
kontrolfunktion, som kommunen udøver, foreslås det at overdrage denne 
hjemmel til kommunen - med informationspligt til politiet. Reglerne er beskrevet i 
”Bekendtgørelse for vejafmærkning”. 
 

5. Lokal 
hastighedsbegrænsning
 
 

I 2017 blev bestemmelserne om at indføre lokale hastighedsbegrænsninger 
ændret for at gøre det lettere for kommunerne at indføre disse. Indførelsen 
kræver dog fortsat politiets godkendelse, og Frederiksberg Kommune har oplevet 
flere sager, hvor det ikke har været muligt at opnå denne godkendelse trods gode 
argumenter. Derfor foreslås et frikommuneforsøg, hvor det alene er kommunen, 
som træffer afgørelse om, hvor der skal indføres lokale 
hastighedsbegrænsninger. Formålet er at øge trafiksikkerheden, ligesom forsøget 
forventes at forbedre fremkommeligheden.

6. Fritagelse for 
bindinger på valgfag
 

Der søges om fritagelse for de ændringer af folkeskoleloven, der træder i kraft i 
august 2019. De medfører, at eleverne i 7. og 8. klasse alene kan vælge ét af fire 
toårige valgfag, og at de i stedet kan vælge fra det samlede kommunale udbud af 
et- og toårige valgfag. De nye valgfagsregler betyder konkret, at eleverne ikke 
længere vil kunne deltage i valgfagssamarbejderne i Frederiksberg Kommune, 
hvor eleverne møder undervisere og indhold fra ungdomsuddannelserne og 
introduceres hertil. Ligeledes kan de heller ikke vælge mellem de øvrige valgfag, 
som er udbudt i kommunen. Grundlæggende søges der om at fortsætte udbud og 
afvikling af valgfag efter hidtil gældende regler. Forsøget skal samlet set styrke 
elevernes motivation og kendskab til forskellige ungdomsuddannelser.
 

 * I forhold til dette forslag støttede BMO Område-MED op med bemærkning om, at "Hvis det besluttes at gå 
videre med forslaget, er det ønsket, at temaet om effektivisering af godkendelser af skilte og afmærkninger 
uddybes, idet der på nuværende tidspunkt ikke er beskrevet, hvilke afmærkningsplaner, der er tale om". 
Dette er efterfølgende sket.
 
Det videre forløb
 
Som nævnt indledningsvis prioriterer regeringen forsøg, som ligger indenfor de opstillede temaer. For forslag 
1-5 er der ikke overlap med temaerne om sammenhæng indenfor sociale, sundhedsmæssige, 
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beskæftigelsesmæssige eller uddannelsesmæssige indsatser. Men der kan argumenteres for, at forslagene 
ligger indenfor temaerne om tværgående effektiviseringer af opgaveløsningen og/eller administrative 
effektiviseringer. For forslaget om "fritagelse for bindinger på valgfag" er der overensstemmelse med temaet 
om "Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse/beskæftigelse". Forslaget er som ovenfor nævnt rettet 
mod 2. ansøgningsrunde i oktober 2019, hvor de nye lovændringer, som der ønskes fritagelse fra, er trådt i 
kraft.
 
Forvaltningen har været i telefonisk kontakt med Økonomi- og Indenrigsministeriet om de overordnede 
rammer for forsøgene set i forhold til de aktuelt indkomne forslag. 
Da Frederiksberg Kommune har et indbyggertal over 60.000, er det som udgangspunkt ikke afgørende at 
søge sammen med andre kommuner. Men da det tillægges positiv værdi, at ansøgeren består af flere 
kommuner, anbefaler ministeriet, at forvaltningen arbejder videre med at afklare muligheder for at søge 
sammen med andre kommuner. Dette vil således ske for samtlige forslag, da fælles ansøgninger må 
formodes at kunne styrke forslagenes mulighed for at blive udvalgt. 
  
I forhold til forslag 1 vil forvaltningen endvidere arbejde videre med at afklare, hvorvidt der er aspekter 
vedrørende datadeling og retssikkerhed, som der skal sættes yderligere fokus på i en ansøgning. Da 
frikommuneforsøg ikke må give de ansøgende kommuner økonomiske fordele på bekostning af andre, er det 
endvidere vigtigt, at det tydeligt fremgår, at der i forslag 1 og 2 alene opereres med at undgå uretmæssig 
udbetaling af offentlige ydelser samt at inddrive restancer, som kommunen under alle omstændigheder har 
ret til. De primære formål med forsøgene er dermed at finde andre metoder til inddrivelse samt bekæmpelse 
af socialt bedrageri. Forsøg indenfor disse temaer afvises heller ikke på forhånd af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
 
Af de nationale rammer for frikommuneforsøg fremgår det endvidere, at forsøgene skal være ambitiøse, 
sammenhængende og fokuserede, og at der udvælges de 10 mest nyskabende og perspektivrige initiativer i 
hver af de to ansøgningsrunder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i denne forbindelse anbefalet, at 
forvaltningen overvejer nærmere, om der blandt forslagene er nogle, som er rettet mod fritagelser fra et mere 
afgrænset regelsæt. I så fald kan de være bedre egnede som initiativer i den udvidede udfordringsret 2017-
2021. Udfordringsretten giver alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med 
forslag om regelændringer af statslige og lokale regler, eller at søge om at fravige reglerne for selv at vise, at 
arbejdet kan forbedres. Ansøgninger, der vedrører statslige regler, skal godkendes politisk i kommunen, 
inden de sendes til det relevante ressortministerium. Der kan løbende sendes ansøgninger frem mod 
udgangen af 2020. 
 
Anvendelse af udfordringsretten vil således blive overvejet for hhv. de tre forslag fra By, Kultur og Miljø samt 
forslaget om bindinger på valgfag. Ift. forslagene fra By, Kultur og Miljø vil det samtidig blive overvejet, om de 
tre forsøg alternativt kunne kædes sammen i ét sammenhængende forsøg for af den vej at styrke 
mulighederne for at blive udvalgt som frikommune. 
 
Udover de seks nævnte forslag, er der i forvaltningen opmærksomhed på, om udvikling af en fælles 
kommunal ungeindsats i 2019 (jf. budgetforliget, oplæg forelægges i foråret 2019) kan gøre det relevant at 
overveje yderligere frikommuneforsøg. Arbejdet foregår i dag via koordination over en række 
forvaltningsområder, og der er bl.a. krav om sideløbende planer for den unge. Hvorvidt lovgivningen udgør 
en reel barriere for en stærk og entydig indsats – eller hvorvidt der alternativt kan blive brug for at udnytte 
udfordringsretten – analyseres frem mod den nævnte forelæggelse om en styrket fælles kommunal 
ungeindsats i foråret 2019. Dette arbejde skal også koordineres med, at regeringen kort før jul spillede ud 
med det fjerde spor i Sammenhængsreformen; "Mod på livet – vejene til uddannelse og job", hvor behovet 
for en mere koordineret og entydig kommunal ungeindsats understreges. Heri indgår også arbejdet med en 
mere helhedsorienteret indsats, hvor der allerede er aftalt principper for en ny hovedlov. Dette vil angiveligt 
kun omfatte unge over 18 år. I forlængelse af analysearbejdet vil det frem mod 2. ansøgningsrunde pr. 1. 
oktober 2019 blive vurderet, om en frikommuneansøgning er relevant.
 
Tidsplanen for processen er som følger:
 
Aktivitet Deadlines

https://oim.dk/media/18765/information-om-den-udvidede-udfordringsret.pdf
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Magistraten behandler indstilling fra direktionen 14. januar 2019
Udvalgene forelægges indstillingen 21. januar 2019
Hovedudvalget drøfter indstillingen 23. januar 2019
Magistraten behandler indstillingen m.h.p. endelig beslutning 18. februar 2019
Kommunalbestyrelsen behandler indstillingen m.h.p. endelig beslutning 25. februar 2019
Endelige ansøgninger er udarbejdet og afsendt 29. marts 2019
1. ansøgningsrunde slutter 1. april 2019
2. ansøgningsrunde slutter 1. oktober 2019
 
Forvaltningen vil arbejde videre med at afklare samtlige forslag frem mod videre forelæggelser i Magistraten 
og Kommunalbestyrelsen hhv. den 18. februar og 25. februar 2019. 
 
Forvaltningen foreslår, at Magistraten drøfter sagen og oversender den til øvrige relevante fagudvalg med 
henblik på høring om de foreslåede initiativer samt eventuelle yderligere forslag til Frederiksberg Kommunes 
deltagelse i Frikommuneforsøg lll. Hovedudvalget høres ligeledes om sagen den 23. januar 2019.  

Økonomi

Ingen som følge af denne indstilling.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 14. januar 2019, relevante udvalg den 21. januar 2019, Magistraten den 18. februar 2019 
og Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019.

Bilag

 Forslag om potentielle forsøg i Frikommune lll

 

Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Forslag_om_potentielle_forsoeg_i_Frikommune_lll.pdf
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