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Forslag om potentielle forsøg i Frikommune lll
Dette notat indeholder seks forslag fra Forvaltningen om potentielle forsøgsinitiativer i Frikommuneforsøg
IIl. Heraf er de fem første rettet mod 1. ansøgningsrunde, som har seneste frist pr. 1. april 2019. Det
sjette er rettet mod 2. ansøgningsrunde, som slutter pr. 1. oktober 2019.
Hvert forslag er skitseret i Økonomi- og Indenrigsministeriets ansøgningsskabelon. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at der alene er tale om foreløbige udkast. Forvaltningen vil arbejde videre med at
afklare forsøgenes potentiale som deltagere i frikommuneforsøg. Såfremt det besluttes, at søge om
frikommunestatus med et eller flere af forsøgene, arbejdes der videre med at udfylde og kvalificere
ansøgningerne, inden de sendes.

Indhold
Underretning fra pensions- og forsikringsselskaber til offentlig myndighed om muligt socialt bedrageri ....2
Inddrivelsen forankres bedst lokalt ..............................................................................................................5
Cykling mod ensretning – forsøg uden etablering af cykelbane..................................................................8
Effektivisering af godkendelser af skilte og afmærkning ...........................................................................10
Forsøg med lokal hastighedsbegrænsning ...............................................................................................11
Fritagelse for bindinger på valgfag ............................................................................................................13

Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk

Ansøger(e)

Frederiksberg Kommune, BorgerServiceCenteret, på vegne af 6-by netværket
på kontrolområdet

Befolkningsgrundlag

1,7 millioner borgere (6-by kommuner)

Titel på forsøg

Underretning fra pensions- og
forsikringsselskaber til offentlig myndighed om
muligt socialt bedrageri
Kontaktperson
Telefon

E-mail

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
Baggrunden for forsøget er, at Kontrolenheden i BorgerServiceCentret er blevet gjort opmærksom på, at
forsikrings- og pensionsselskaberne i forbindelse med deres undersøgelser af svindelsager får kendskab til, at
deres sager også indeholder elementer af socialt bedrageri.
Forsikrings- og pensionsselskaber videregiver i dag ikke relevante oplysninger til kommunerne. Dette under
henvisning til fast praksis om restriktiv fortolkning af lov om finansiel virksomhed. Brancheorganisationen
”Forsikring og Pension” har dog i et høringssvar til Folketinget udtalt, at de som udgangspunkt, er positivt
indstillet over for indførelse af en underretningspligt i svindelsager.
Forsøget går derfor ud på, at:
•

åbne op for mulighed for saglig og lovlig udveksling af oplysninger mellem kommune og forsikrings- og
pensionsselskaber.

•

forpligte forsikrings- og pensionsselskaber til at videregive oplysninger fra sager om forsikringssvindel,
hvor der også er mistanke om socialt bedrageri.

Forsikrings- og pensionsselskaberne har eksempler på sager, hvor deres kunder uretmæssigt bliver erklæret
helt eller delvist uarbejdsdygtige og dermed kan få mulighed for at modtage anseelige forsikringsudbetalinger. I
forbindelse med selskabernes undersøgelser bliver de for eksempel opmærksomme på, at kunderne er i stand til
at løfte tunge vægte i det lokale træningscenter eller arbejde sort med et fysisk krævende arbejde. Dette sker
samtidig med, at de for eksempel modtager førtidspension, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller
kontanthjælp fra kommunen.
Brancheorganisationen ”Forsikring & Pension” vurderer, at der vil være tale om cirka 400 årlige underretninger til
landets kommuner.
Det er hensigten, at forsøget skal forankres på kontrolområdet i 6-by regi (København, Aarhus, Aalborg,
Odense, Herning, Randers, og Frederiksberg) med Frederiksberg Kommune som tovholder. Omtalte netværk
dækker cirka 30 procent af den samlede befolkning i Danmark.
Indtil videre har Frederiksberg Kommune modtaget uformelle tilkendegivelser fra Aarhus, Odense, Aalborg og
Herning om, at de ønsker at deltage i frikommuneforsøget.
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Forsøget hører under ”Tværgående effektivisering af opgaveløsningen”, idet forsøget indebærer samarbejde
både med forsikring- og pensionsselskaber, brancheorganisationen ”Forsikring & Pension” og andre kommuner.

2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
Initiativet er i tråd med Regeringens beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019 - og dermed også
målsætningen i Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesplan for 2019 om ”et stigende fokus på at minimere
fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser”.
Forventningen er, at initiativet skal sikre, at kommunerne ikke går glip af eksisterende og meget relevante
oplysninger, der kan medvirke til at begrænse snyd med offentlige midler.
Det er ligeledes forventningen, at de cirka 400 årlige underretninger kan betyde en væsentlig besparelse på de
offentlige budgetter. Det skal bemærkes, at flere af de ydelser der er i spil, kan være ydelser en borger modtager
uberettiget for resten af livet.
Frikommuneforsøget vil i første omgang have fokus på udveksling af oplysninger for at minimere snyd med
offentlige midler.
Det reelle potentiale af dette forsøg kan være svært at vurdere, men et konservativt estimat er, at de cirka 400
årlige underretninger kan spare de offentlige budgetter for mellem 10 og 20 millioner kroner om året.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
Der vurderes at være behov for en dispensation af reglerne nævnt nedenfor, så udveksling af oplysninger om
misbrug af ydelser og erstatninger kan behandles og standses.
Lov om finansiel virksomhed § 117
Forsikringsselskaber vurderer, at der ikke kan videregives personoplysninger til kommunerne i medfør af
l §117 i lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af denne bestemmelse, at der ikke må ske ”uberettiget”
videregivelse af oplysninger. Bestemmelsen fortolkes yderst restriktivt, hvorfor forsikringsselskaberne i dag ikke
videregiver oplysninger om misbrug af sociale ydelser, selvom selskaberne har kendskab hertil. Forsikring og
Pension har i 2018 tilkendegivet, at de er positivt indstillet over at kunne videregive oplysninger om svindelsager
til kommunerne (hvis der kommer en lovændring).
Databeskyttelsesloven § 6
Databeskyttelsesloven, gælder både private og offentlige, og regulerer behandling og videregivelse af
oplysninger. Efter § 6 må behandling af personoplysninger finde sted, hvis mindst en af betingelserne i
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, er opfyldt.
Vurdering af, hvorvidt kommunen kan videregive personoplysninger til forsikringsselskabet foretages i medfør af
6, stk. 1 litra e. Vurderingen af hvorvidt forsikringsselskabet kan videregive personoplysninger til kommunerne
foretages i medfør af § 117 i lov om finansiel virksomhed, idet særregler om behandling og videregivelse af
personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens § 1, stk. 3, går forud for databeskyttelsesforordningens regler
Det er en betingelse, at behandlingen og videregivelse af oplysningerne skal opfylde et ”nødvendighedskrav” før
videregivelse kan ske.
Vi har ingen praksis i forhold til videregivelse af oplysninger fra kommuner til forsikringsselskaber i dag, hvorfor
det kan ses for at være en vanskelig øvelse at vurdere, hvorvidt kommunens videregivelse opfylder
”nødvendighedskravet”.
Retssikkerhedslovens § 11 a og 11c
Der er ikke hjemmel til at indhente oplysninger fra private forsikringsselskaber (Kontrolgruppens
hjemmelsgrundlag ved indhentelse af oplysninger i sager om misbrug af sociale ydelser).
Borgernes/kundernes retssikkerhed
Det må antages, at retsfølelsen i samfundet som helhed vil blive styrket, såfremt der kan udveksles de angivne
oplysninger mellem forsikringsselskaber og kommunerne. Kommunerne og forsikringsselskaberne vil herved få
mulighed for at stoppe udbetalinger til borgere/kunder, som ikke er berettiget til ydelserne.
I forhold til de berørte borgere/kunder, hvis oplysninger der videregives, vil nødvendigheden og berettigelsen i at
videregive de nævnte oplysninger, så bl.a. kommunens opgave og pligt til at føre tilsyn med, at ydelser
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udbetales på et korrekt grundlag, veje tungere end hensynet til at beskytte den enkelte borger/kunde. Der
henvises i den forbindelse til Databeskyttelsesforordningens art 6, litra e, hvor behandlingen (videregivelsen) kan
anses for lovlig, hvis ”behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse
eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt”.
Det fremgår af Karnov, at berettiget videregivelse i relation til § 117 i lov om finansiel virksomhed kan være
videregivelse af oplysninger til Finanstilsynet i henhold til loven. Der videregives også oplysninger til
skattemyndighederne i henhold til blandt andet skattekontrolloven. Pligt til at videregive oplysninger til
myndighederne følger også af fx retsplejeloven (vidnepligt) og hvidvaskloven.
I forhold til skattemyndighederne og bankerne ses der således at være en særskilt lovhjemmel
(skattekontrolloven og hvidvaskloven), der gør videregivelsen berettiget. Den særskilte lovhjemmel ses (endnu)
ikke at være etableret i forhold til videregivelse at relevante oplysninger mellem forsikringsselskaber og
kommunerne. Men det ændrer ikke på det forhold, at oplysninger som kommunerne og forsikringsselskaberne
kommer i besiddelse af må anses for nødvendige for, at kommunen eller forsikringsselskabet kan udføre deres
tilsynsopgave med, at der kun sker udbetaling af ydelser og godtgørelser/ erstatninger til de personer, der er
berettiget.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
De forventede resultater forventes realiseret ved, at kommunerne anvender underretningerne fra forsikrings- og
pensionsselskaberne til at undersøge, hvorvidt en borger fortsat er berettiget til en given ydelse med
udgangspunkt i oplysningerne fra underretningerne.
Det forventes at underretningerne fra forsikrings - og pensionsselskaberne kan indeholde følgende:


Lægelige akter: Alle lægelige bilag, fx ambulancejournal, lægejournal, behandlerjournaler,
speciallægeerklæringer og funktionsattester.



Økonomiske akter: Alle bilag til at vurdere skadelidtes indtægtstab og/eller varige erhvervsevnetab, fx
arbejdsgivererklæringer, lønsedler, årsopgørelser, R75 og evt. regnskaber for selvstændige.



Kommunale akter: Alle kommunens akter i forhold til den kommunale erhvervsmæssige udredning;
typisk hele sygedagpengesagen.



Materiale fra selskabets egne undersøgelser af sagen, herunder:
oplysninger fra offentligt tilgængelige hjemmesider
rapporter fra fysiske observationer af skadelidtes adfærd og bevægelser på offentligt tilgængelige
steder
billeder og/eller videooptagelser af skadelidte på offentligt tilgængelige steder (bruges til at
dokumentere eventuel diskrepans mellem skadelidtes faktiske helbredsmæssige formåen og det,
som er anmeldt og beskrevet til forsikringsselskabet)
kommunikation mellem forsikringsselskab og skadelidte/kunde og/eller dennes repræsentanter herunder selskabets skriftlige meddelelse til skadelidte/kunde om afvisning eller nedsættelse af
erstatning samt selskabets begrundelse herfor

5. Evaluering/opfølgning
Effekten af kommunernes samlede kontrolindsats indberettes til KL to gange om året. I den forbindelse vil det
kunne oplyses, at kilden til en given effekt i kommunalt regi er opstået på baggrund af en underretning fra et
forsikrings- eller pensionsselskab, og man vil således kunne måle på effekten af dette forsøg.
6-by netværket, med Frederiksberg Kommune som tovholder, vil planlægge en række møder med hyppig
kadence i forsøgsperioden for at evaluere løbende og eventuelt justere undervejs. Møderne vil gøre det muligt at
identificere eventuelle mønstre i de underretninger, der kommer fra forsikring og pensionsselskaberne, på tværs
af kommunerne. Eventuelle mønstre kan anvendes til at fokusere indsatsen yderligere i forsøgsperioden. Det er
forventningen, at de oplysninger, der følger med underretningerne, kan være medvirkende til, at kommunerne i
sidste ende vil være endnu bedre klædt på i forhold til at styrke bekæmpelsen af socialt bedrageri og
fejludbetalinger.
Det er ligeledes forventningen, at erfaringerne fra forsøgsperioden vil kunne anvendes på tværs i organisationen
i de respektive netværkskommuner. Brancheorganisationen ”Forsikring & Pension” vil blive inddraget i forhold til
evaluering undervejs efter behov.
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Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk

Ansøger(e)

Frederiksberg Kommune

Befolkningsgrundlag

106.000 borgere

Titel på forsøg

Inddrivelsen forankres bedst lokalt
Kontaktperson
Telefon

E-mail

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
Frikommuneforsøget ”Inddrivelse forankres bedst lokalt” er et forsøg inden for ”Tværgående effektivisering af
opgaveløsningen”. Forsøget går i korthed ud på, at kommunen får lovhjemmel til inddrivelse ud over de lovhjemler
der i dag findes på ejendomsskatteområdet.
Inddrivelse af de kommunale fordringer er en opgave, som bedst forankres hos de kommunale pantefogeder, som
både har lokalkendskab og ekspertisen. Siden inddrivelsen af ejendomsskatterne blev lagt tilbage til kommunen i
februar 2016 er restancerne faldet markant, og er nu lavere end de var i 2005, da strukturreformen trådte i kraft og
hele inddrivelsen blev flyttet fra kommuner til Stat.

Restancer i 1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ejendomsskat

3.298

6.347

3.643

1.373

507

402*

*pr. 5. december 2018
Situationen er i dag den, at Gældsstyrelsens inddrivelse er væsentlig forringet på grund af nedlukningen af det
fejlbehæftede EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem). Gældsstyrelsen (tidligere SKAT) har primært gjort brug af
modregning i overskydende skat og børne- og ungeydelsen, mens andre inddrivelsesværktøjer, som eksempelvis
særlig lønindeholdelse ikke er taget i anvendelse. Skatteministeriet har samtidig oplyst, at udviklingen af
inddrivelsessystemet vil ske i etaper.
Allerede i 2007 viste tallene, at inddrivelsen ikke fungerede optimalt. Opkrævnings- og inddrivelsesreglerne er
yderst komplekse, og kompleksiteten er kun vokset i de seneste år.
Risikoen er, at gælden ophobes, forældes og ikke længere er mulig at inddrive
Frikommuneforsøget går ud på, at de kommunale pantefogeder får tillagt fornødne lovhjemler for de kommunale
restancer til at foretage udlæg i den periode, hvor Gældsstyrelsens inddrivelse er manuel og basere sig på
modregning i overskydende skat/børne- og ungeydelsen.
Hvis borgeren ikke betaler sin restance til Frederiksberg kommune, kan den kommunale pantefoged foretage
udlæg i borgerens aktiver, fx hus, maskiner, indestående i bank eller andet. Det betyder, at pantefogeden i sidste
ende kan sælge borgeren ejendele på tvangsauktion og anvende beløbet til dækning af restancen.
Pressionen er at have mulighed for at informere borgeren om kommunes muligheder med henblik på bedre og
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hurtigere betalingsaftaler som overholdes.
Lønindeholdelse og særlig lønindeholdelse er ikke en del af processen, da der ikke i dag forefindes et fælles
lønindeholdelses system som virker hos Gældsstyrelsen.
Tyngden i opgaven rettes mod de virksomheder og borgere, som bevidst forsøger at unddrage sig betaling af
restance eller hvor ressourceforbruget vurderes at stå mål med det forventede provenu.
Sociale hensyn i forbindelse med opkrævning og inddrivelse er placeret i kommunerne, som vurderer, om en
fordring, efter endt opkrævningsprocedure, skal overgås til inddrivelsesspor.
To modeller
Borgeren er bosat i restancekommunen.
Pantefogeden får hjemmel til at tilsige til udlægsforretninger og foretage udlæg på bopæl og eller gå i bank for
udlæg i indestående (jf. aktuelt benyttede hjemmel på krav tillagt udpantningskrav efter lov om inddrivelse af gæld
til det offentlige).
I praksis vil det foregå på den måde, at borgeren – efter afsluttet normal rykkerprocedure – modtager en
underretning om tilsigelsesforretning om at der vil blive foretaget udlæg på bopæl og eller udlæg i indeståender i
banken, såfremt der ikke sker fyldestgørende indfrielse af den kommunale gæld. Der vil altid – efter en konkret
vurdering – blive efterladt et rådighedsbeløb til borgeren, og retsplejelovens § 509 vil således håndhæves.
Alternativt kan der foretages udlæg for det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarende til
den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se
inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.
Skyldner ikke bosat i restancekommunen.
Pantefogeden får en udvidet hjemmel til at møde op i det lokale pengeinstitut tilknyttet skyldneren for at foretage
udlæg for indeståender.
I praksis vil det foregå på den måde, at borgeren – efter afsluttet normal rykkerprocedure – modtager en
underretning om tilsigelsesforretning og at der vil blive foretaget udlæg i indeståender i banken. Der vil altid – efter
en konkret vurdering blive efterladt et rådighedsbeløb til borgeren.
Alternativt kan der foretages udlæg for det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til
den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se
inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.
Forsøget stiller ikke kommunen bedre end andre kreditorer, så længe prioritetsrækkefølgen følges.

2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
Frederiksberg kommunes restancer vil i løbet af det første år stoppe med at stige, og hérefter vil restancerne falde
med ca. 10-15% årligt. Dette vil have en positiv virkning på kommunens egenkapital. Projektet må endvidere
forventes at have en præventiv virkning og tale ind i borgernes retssikkerhed og retfærdighedssans. I dag sker der
ikke noget, hvis skyldnerne ikke betaler.
Endvidere skal lovgivningens hjemler om magtanvendelse være den største pression for indgåelse af flere frivillige
betalingsaftaler som overholdes. Desuden vil kommunen have mulighed for en sikkerhedsstillelse af restancen. I
tilfælde af at restancen ikke betales, vil udlægget kunne tvangsrealisere (f.eks. indestående i bank)

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
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.
Kort sagt skal de kommunale pantefogeder og Frederiksberg kommune have de hjemler, som Gældsstyrelsen har
i dag, men som ikke bliver udnyttet.
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Kommunen skal endvidere have adgang til Skattemappen, således at bl.a. prioritetsrækkefølgen kan følges.
Det kan overvejes, om flere kommuner kan gå sammen om opgaven i et såkaldt § 60 selskab, jf. også tilsvarende
hjemmel ift. inddrivelsen af ejendomsskatterne.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Pantefogederne udnytter det eksisterende inddrivelsesmodul, som anvendes til ejendomsskat i dag. Systemet skal
tilpasses og der skal evt. udvikles et udlægsmodul, hvis ikke man kan benytte manuelle udlægsblade.
Pantefogederne skal foretage sikringsagter for 3. part af beløb, der kun med frigørende virkning skal afregnes til
kommunen, samt anmelde evt. udlæg i ejendom/ andelsejendom eller bil mv. i tinglysningen.
Realiseringen sker ved at kommunens restancer nedbringes.

5. Evaluering/opfølgning
Projektet følges løbende i Opkrævningen.
Erfaringerne fra forsøget vil i første omgang blive delt i 6-by-netværket på inddrivelsesområdet – hvorefter
erfaringer kan deles mellem flere kommuner.
Effekten og virkningen af indsatsen vil blive drøftet med KL og Gældsstyrelsen i forhold til de
inddrivelsesmuligheder der skal være fremover.
Internt i Frederiksberg Kommune vil resultater og effekter blive forelagt Magistraten.
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Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk

Ansøger(e)

Frederiksberg Kommune

Befolkningsgrundlag

104.000

Titel på forsøg

Cykling mod ensretning – forsøg uden
etablering af cykelbane
Kontaktperson
Telefon

E-mail

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
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, kunne der arbejdes med forsøg, hvor det er lovligt at cykle mod
ensretningen uden der etableres modstrøms cykelbane.
Det foreslås, at kommunen overtager hele myndigheden i en perioden på 1 år på følgende områder:
-

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, §116, BEK nr. 1633 af 20/12/2017.

Forsøget retter sig mod borgere og brugere – særligt cyklisterne - af offentlig vej i Frederiksberg Kommune

2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
Målet er at gøre det lettere for cyklister at komme rundt på Frederiksberg ved at tillade cykling mod ensretningen
på flere veje. Det vil det sandsynligvis også øge trafiksikkerheden for cyklisterne, fordi bilisterne så vil være
forberedt på, at der kommer cyklister. I dag cykles der mod ensretningen på mange veje uden at det er tilladt.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
For at gennemføre forsøget er der brug for at §116, stk. 3 i Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
gøres mere lempelig, da erfaringen viser, at det er stort set umuligt at få politiets samtykke til at tillade cykling mod
ensretningen medmindre der etableres cykelbane/dobbelt spærrelinje.
BEK nr. 1633 af 20/12/2017 Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
E 19 Ensrettet færdsel
§ 116. E 19 skal opstilles ved alle vejkryds på ensrettede veje, hvor der kan komme kørende trafik ind på vejen.
Stk. 2. Hvor vejen ikke er ensrettet for visse færdselsarter, fx cyklister, skal E 19 opsættes med undertavle, der
angiver undtagelse, jf. U 5.
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Stk. 3. Den bane, der er forbeholdt færdsel imod ensretningen, skal være adskilt med dobbelt spærrelinje fra den
øvrige kørebane. Hvis undtagelsen alene omfatter cykler og lille knallert, kan den dobbelte spærrelinje
undtagelsesvis udelades bortset fra ved vejkryds.
Stk. 4. Den bane, der er forbeholdt færdsel med letbanekøretøjer mod ensretningen skal være adskilt af en 30 cm
bred kantlinje fra den øvrige kørebane.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Vejmyndigheden vil informere politiet ved hver konkret sag, hvor der træffes beslutning.

5. Evaluering/opfølgning
Der evalueres ved at se på, hvor mange uheld der registreres med cyklister impliceret, i den efterfølgende 5 års
periode som følge af ændringerne på de udvalgte veje. Der sammenlignes med en 5-årig før-periode.
I forbindelse med cykelregnskaber, som udarbejdes hvert 2. år, bliver der i en holdningsundersøgelse blandt
borgere spurgt til tilfredsheden med fremkommeligheden. Der ses på om tilfredsheden øges.
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Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk

Ansøger(e)

Frederiksberg Kommune

Befolkningsgrundlag
Titel på forsøg

Effektivisering af godkendelser af skilte og
afmærkning
Kontaktperson
Telefon

E-mail

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
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
standsningsmæssige 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, er tiden inde til at overdrage denne hjemmel til kommunen - med
informationspligt til politiet. Reglerne er meget præcist beskrevet i ”bekendtgørelse for vejafmærkning”.
Det foreslås at kommunen overtager hele myndigheden i en perioden på 1 år på følgende områder:
-

Anvendelse af al vejafmærkning (skilte og afstribning).

Forsøget retter sig mod borgere og brugere af offentlig vej i Frederiksberg Kommune

2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
At opnå en mere smidig og effektiv sagsgang i forhold til vejafmærkning, som vil medføre hurtigere gennemførelse
af nødvendige ændringer og nye tiltag i byrummet.
-

Konkret forventes en besparelse i forbrugt sagstid på 20% i de konkrete sager.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
Forsøget skal give kommunen hjemmel til, uden først at indhente politiets godkendelse, at anvende skilte og
afmærkning jævnfør bek.nr. 1633 af 20. december 2017, Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Vejmyndigheden vil informere politiet ved hver konkret sag, hvor der træffes beslutning og holde evalueringsmøder
hvert kvartal, hvor der samles erfaringer op med politiet.

5. Evaluering/opfølgning
Forsøget evalueres efterfølgende med et evalueringsnotat, hvor der samles erfaringer fra kommunens
myndighedsudøvelse, medgået sagstid i sammenligning med før, evalueringsmøderne med politiets samt dennes
anbefalinger.
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Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk

Ansøger(e)

Frederiksberg Kommune

Befolkningsgrundlag
Titel på forsøg

Forsøg med lokal hastighedsbegrænsning
Kontaktperson
Telefon

E-mail

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
Der blev i 2017 gennemført en ændring af bestemmelserne omkring indførelse af lokale hastighedsbegrænsninger
“Lbk. Nr. 1486 af 13. december 2017: Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser”, der skulle gøre det lettere
for kommunerne at indføre lavere, lokale hastighedsgrænser, på for eksempel 40 km/t. Indførelsen kræver dog
politiets godkendelse, men Frederiksberg Kommune har desværre oplevet flere sager, hvor der ikke har kunnet
opnås politiets godkendelse på trods af gode argumenter for at gøre det. Frederiksberg Kommune ønsker i et
frikommuneforsøg en ændring, så kommunen alene træffer afgørelse om, hvor der skal indføres lokale
hastighedsbegrænsninger.
Det foreslås, at kommunen overtager hele myndigheden i en periode på 1 år på følgende områder:
-

Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser, lbk.nr. 1486 af 13. december 2017.

Forsøget retter sig mod borgere og brugere af offentlig vej i Frederiksberg Kommune

2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
At sætte kommunens lokalkendskab og kompetencer mere i spil omkring de trafikale forhold for at opnå bedre
trafiksikkerhed og eventuelt fremkommelighed.
-

-

For en by som Frederiksberg, hvor der generelt ikke er de store hastighedsmæssige udfordringer, men
hvor tætheden og placeringen af mange skoler, institutioner og andet gør, at hastigheden for mange
opleves som en væsentlig utryghedskabende faktor, vil det at kunne gennemføre synlige
hastighedsdæmpende tiltag have stor betydning.
Gennemførelsen af hastighedsdæmpende tiltag skal tillige ses som en præventiv indsats for at modvirke
en uhensigtsmæssig adfærd blandt bilister.

Det forventes, at borgere og brugere vil opleve en mere trafiksikker by som følge af flere muligheder for lokal
hastighedsbegræsning. Dette er i overensstemmelse med kommunens Trafiksikkerhedsplan, hvor visionen er, at
”Frederiksberg skal være et sted, hvor trafikanterne føler sig prioriterede og trygge, når de færdes.”

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
Forsøget skal give kommunen hjemmel til, uden først at indhente politiets godkendelse, at indføre lokale
hastighedsbegrænsninger jævnfør “Lbk. Nr. 1486: Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser”.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
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Vejmyndigheden vil informere politiet ved hver konkret sag, hvor der træffes beslutning og holde evalueringsmøder
hvert kvartal, hvor der samles erfaringer op med politiet.

5. Evaluering/opfølgning
Forsøget evalueres efterfølgende med et evalueringsnotat, hvor der samles erfaringer op fra kommunens
myndighedsudøvelse, den oplevede trafiksikkerhed og evalueringsmøderne med politiets samt dennes
anbefalinger.
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Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk
Ansøger(e)

[Angiv alle deltagende kommuner]

Befolkningsgrundlag

[Angiv det samlede befolkningsgrundlag for forsøgets ansøgere]

Titel på forsøg

Fritagelse for bindinger på valgfag
Kontaktperson

[Angiv kontaktoplysningerne til den/de person(er) der kan besvare spørgsmål om
forsøget]

Telefon

E-mail

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
Der søges om fritagelse for kravet om, at eleverne i 7. og 8. klasse alene kan vælge et af fire toårige valgfag
(håndværk/design, musik, billedkunst, madkundskab) og at de i stedet kan vælge fra den samlede kommunale
udbud af et- og toårige valgfag. Dvs. de ændringer af folkeskoleloven der træder i kraft august 2019.
Frederiksberg Kommune har opbygget et tæt samarbejde på tværs af skoler, ungdomsskoler og
ungdomsuddannelser om udbud og afvikling af valgfag. De nye valgfagsregler betyder konkret, at eleverne ikke
længere vil kunne deltage i valgfagssamarbejderne, hvor eleverne konkret møder undervisere og indhold fra
ungdomsuddannelserne og dermed konkret introduceres til disse, ligesom de ikke kan vælge mellem de øvrige
valgfag udbudt i kommunen. Herunder ekstra sprogfag, teknologi-fag, innovationsfag m.m.
Grundlæggende søges der om at måtte fortsætte udbud og afvikling af valgfag efter hidtil gældende regler.

2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
Målet er





at øge elevernes motivation for skole ved at give dem konkret indflydelse på, hvilke valgfag de skal
deltage i.
at give eleverne mulighed for at fordybe sig i forskellige former for valgfag.
at give eleverne mulighed for at følge valgfag udbudt af forskellige ungdomsuddannelser og dermed
introducere dem til disse.
at understøtte samarbejdet mellem skoler, mellem skoler og ungdomsuddannelser, om valgfag mhp. at
øge andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Konkret forventes forsøget at øge elevernes motivation for skolegang, ligesom elevernes viden om de forskellige
ungdomsuddannelser forventes øget.
Forsøget kan endvidere fungere som ”kontrolgruppe” i forhold til, om de nye regler har effekt i forhold til de unge
som forudsat i forligsteksten.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
Der søges konkret om undtagelse fra folkeskolens bestemmelser om valgfag jf. forlig af 12. juni 2018 og forlig af
22. november 2018.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Via konkret valgfagsmodel.
Tilfredshedsmåling vedr. valgfag gennemføres blandt eleverne.
Data om elevernes valg af og fastholdelse i ungdomsuddannelse.
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5. Evaluering/opfølgning
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