Til borgmesteren

KL understøttelse af ansøgningsproces til nyt frikommuneforsøg
Regeringen og KL aftalte i opfølgningen på forhandlingsresultatet for
kommunernes økonomi for 2016, at der skal igangsættes et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019.
Social- og Indenrigsministeren har d. 14. januar 2016 sendt et brev til alle
kommuner, hvor hun inviterer til deltagelse i det nye frikommuneforsøg.
Det nye frikommuneforsøg bliver organiseret under en række temaer, og
kommunerne skal søge sammen i netværk med op til 6 kommuner om at
blive frikommune inden for et givet tema. Bemærk, at temaerne i brevet
fra ministeren er til inspiration, og der kan også søges om andre temaer.
De nye frikommuner får, som i det tidligere forsøg, mulighed for at søge
om fritagelse fra lovgivning.
KL har i efteråret 2015 igangsat et fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram. Formålet er at understøtte kommunernes arbejde med at
frigøre råderum til lokalpolitiske prioriteringer. Et væsentligt element heri
er at pege på områder, hvor de lovgivningsmæssig rammer hæmmer
kommunernes styrings- og effektiviseringsmuligheder, og præsentere
disse for regeringen.
I forbindelse med Styrings- og effektiviseringsprogrammet er der i løbet
af efteråret blevet udviklet en lang række projektforslag. KL vil i den kommende tid undersøge hvilke forslag der kan være relevante at søge
om at gennemføre som frikommuneforsøg med henblik på at dette
fremgår af det samlede projektkatalog som udsendes til kommunerne ultimo februar.
KL vil derudover opfordre alle kommuner til at overveje yderligere relevante temaer at ansøge om at gennemføre som frikommuneforsøg.
Det er en god mulighed for at afprøve nye løsninger på de kommunale
opgaver, og det bliver ikke mindst nødvendigt set i lyset af de udfordringer, kommunerne står overfor i de kommende år. Kommunerne er i den
forbindelse velkomne til at kontakte medarbejdere i KL’s sekretariat, hvis
man ønsker sparring på idéer til frikommuneforsøg.

Dato: 22. januar 2016
Sags ID: SAG-2016-00132
Dok. ID: 2137549

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 1 af 2

KL håber og forventer, at det nye frikommuneforsøg på samme måde
som det eksisterende kan være med til at pege på nye løsningsmuligheder, der kan komme hele den kommunale sektor til gavn.
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Med venlig hilsen
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Martin Damm
Kristian Wendelboe
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