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Kapitel 1. Igangværende forsøg
I dette kapitel finder du Viborg Kommunes igangværende frikommuneforsøg. Forsøgene er forlænget i
henhold til § 32 i lov om frikommunenetværk og kan løbe frem til den 1. januar 2019.

Styrket medborgerskab (Viborg Kommunes egne forsøg)
Forsøgstitel

Medborgerskab kombineret med enkel/overskuelig model for kontakt og
aktivering

Forsøgsperiode

1. juli 2012 – 31. december 2015

Forsøgsindhold

Der er 2 overordnede elementer i forsøget:
• ”Det demokratiske medborgerskab” hvori hovedhjørnestenene er VILJE,
EVNE og MULIGHEDER. Borgernes VILJE og EVNE til at skaffe sig tilbage i arbejde og selvforsørgelse i samarbejde med myndigheden der
anviser MULIGHEDERNE.
• Fritagelse fra den stramme regulering i forhold til tidspunkt for, form- og
indholdskrav til samtaler og aktiveringstilbud, så indsatsen i højere grad
kan tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad der er bedst for borgeren og
mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den konkrete sag.

Forsøgshjemmel

Bekendtgørelse nr. 215 af 1. marts 2012
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140775

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 23. juni 2011. Godkendt af Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager den 7. maj 2012.

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune

Forsøgstitel

Reduktion i antallet af planer

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 31. december 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Antallet af borgerplaner bliver reduceret til én plan, hvor alle aktuelle aftaler
er opstillet overskueligt for såvel borger som sagsbehandlere. Med forsøget
gives der mulighed for, at integrationskontrakten også kan blive en del af
denne ene plan.

Forsøgshjemmel

Lov om ændring af lov om frikommuner. Lov nr. 648 af 12.6 2013, § 7g

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale
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Kopiforsøg
Forsøgstitel

Revurdering af berettigelse til fleksjob sker som en del af den løbende
opfølgning i det individuelle kontaktforløb

Forsøgsperiode

December 2012 til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Revurdering af berettigelse til fleksjob kan ske i forbindelse med den løbende
opfølgning i det individuelle kontaktforløb og kun som selvstændig opgave,
når den ledige har modtaget ydelse i 12. mdr. inden for 18 mdr.

Forsøgshjemmel

Lov nr. 550 af 18. juni 2012 (frikommuneloven) § 7
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142477

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 31. oktober 2011.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§ 10 opfølgninger)

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 1. september 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget skal ydelsessagsbehandlerne ikke længere foretage opfølgninger hver 3. måned for at tjekke om betingelserne for at modtage hjælp
fortsat er til stede. I stedet sker opfølgningen på om den enkelte borger fortsat er berettiget til ydelsen på baggrund af advis fra E-indkomst.

Forsøgshjemmel

Forsøget er godkendt administrativt. Det forudsættes, at opfølgningen via
advis fra E-indkomst suppleres med, at jobcenteret ifm. det individuelle kontaktforløb følger op på evt. ændringer ift. borgerens indkomstforhold, herunder forhold, der ikke vedrører arbejdsforhold og derfor ikke fremgår af Eindkomst (fx ægteskab). Jobcenteret meddeler ydelseskontoret om evt. ændringer. Forsøget knytter sig til afsnittene vedr. kontanthjælpsudbetalingen i
Lov om aktiv social politik.

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Færre barrierer for frivillighed / frihed til frivillighed / Borgere, der vil
gøre en forskel for andre, skal have bedre muligheder for at engagere
sig.

Forsøgsperiode

12. december 2013 – 31. december 2015.

Forsøgsindhold

Frivillige skaber værdi for samfundet og særligt for den enkelte frivillige i form
af øget livskvalitet. For den ledige bevares / skabes et vist fodfæste på arbejdsmarkedet.
Forsøget giver mulighed for at borgere på dagpenge, efterløn, kontanthjælp
mv. kan udføre frivillige aktiviteter uden fradrag i ydelser på kommunale arbejdspladser i form af en ’social indsats’, som ikke normalt udbydes som almindeligt lønnet arbejde.

Forsøgshjemmel

Forsøget har hjemmel i frikommunelovens § 7c (lovbekendtgørelse nr. 1027
af 20/08/13).

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale

Der er udarbejdet en implementeringsplan og en evalueringsplan.
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Forsøgstitel

Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher
borgerens behov

Forsøgsperiode

Forsøget er iværksat 1. oktober 2013 og fortsættes til udgangen af 2015.

Forsøgsindhold

Forsøget tager udgangspunkt i en smidiggørelse af kommunernes
adgang til at råde over boliger i længerevarende botilbud og
plejeboliger.
Når pladserne på et tilbud optages af beboere, der ikke længere har
effekt af tilbuddet, betyder det, at kommunen ikke har et flow i tilbuddet,
så flere borgere med behov for tilbuddet, ikke kan få plads. Dette gælder både for botilbud til f.eks. senhjerneskadede, men også for
plejeboliger. Nogle tilbud ”sander til”, og det oprindelige formål med
tilbuddet kan ikke længere opfyldes, da de nuværende beboeres behov
ikke svarer til det, som tilbuddet er bygget op om. Ofte vil et tilbud både
indholdsmæssigt og fysisk være tilpasset de særlige behov, som
målgruppen har brug for, og derfor er det ikke muligt at finde et
alternativ, hvilket især gælder for de særligt indrettede tilbud til
senhjerneskadede.

Forsøgshjemmel

Gennemførelse af forsøget er hjemlet i Lov om Frikommuner, § 29 c, hvor
Kommunalbestyrelsen bl.a. kan:
Opsige en lejer i en almen plejebolig / botilbud efter en konkret, individuel vurdering har fastslået, at
- lejers behov for pleje og støtte ikke længere varetages mest
hensigtsmæssigt i den pågældende bolig
- en efterlevende ægtefælles eller samlever ikke har behov for en
plejebolig / botilbuddet
- en efterlevende ægtefælles eller samlever, som har behov for en
plejebolig, bor i en bolig der er egnet til to personer
Opsigelse af lejemålet varsles med mindst 6 måneder
Kommunalbestyrelsen kan opsige lejemålet af en kommunalt ejet
almen plejebolig, samt stille krav om, at en almen boligorganisation,
en selvejende almen ældreboliginstitution og en region opsiger en lejeaftale om en almen plejebolig beliggende i frikommunen.
Opsigelse a lejemålet kan kun ske, når kommunalbestyrelsen samtidig anviser lejeren en anden og passende bolig i lokalområdet.
Kommunalbestyrelsen skal samtidig med opsigelse af lejemålet tilbyde at dække lejerens rimelige og dokumenterede flytteudgifter og
at betale forskellen mellem beboerindskuddet eller depositummet og
den forudbetalte leje i den anviste bolig og det indskud, der tilbagebetales lejeren i forbindelse med fraflytningen af den opsagte bolig.
Lejeforholdet er kun omfattet af kommunalbestyrelsens opsigelsesret, såfremt det fremgår af lejeaftalen, at opsigelse kan ske efter frikommuneloven.
Det vil sige, at det kun kan ske fremadrettet.

Forsøgsbeslutning

Byrådsbeslutning 31. oktober 2012 og 19. juni 2013.
Implementeringsplan for dette kopiforsøg er godkendt i Socialudvalget den 3.
september 2013.

Forsøgsmateriale

Kopiforsøg fra Odense Kommune
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Kapitel 2. Afsluttede forsøg pr. 1. juli 2017
I dette kapitel finder du en oversigt over de forsøg, som blev afsluttet pr. 1. juli 2017.
Forsøgstitel

Forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone

Forsøgsperiode

Fra 1. januar 2013 til 31. december 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget kan der træffes afgørelse om gennem kommuneplanlægning at
overføres områder i landzone i mindre bysamfund til byzone eller sommerhusområde uden lokalplan. Målet er at give mulighed for mindre byudvikling
og fremme vækst i mindre bysamfund gennem hurtigere sagsbehandling og
mindre ressourceforbrug.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens §§ 16 og 31

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 23. juni 2011 / Godkendt med frikommuneloven af den 12. juni 2012: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142477

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune

Forsøgstitel

Muliggøre generelle dispensationer fra lokalplaner

Forsøgsperiode

Fra 1. januar 2013 til 31. december 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget kan der gennemføres generelle dispensationer inden for Byrådets dispensationskompetence jf. planlovens § 19. Den generelle dispensation vil kunne gælde for hele planområdet eller for dele af planområdet, og
kan gælde for flere ejendomme end den ejendom, der konkret er søgt dispensation på.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens § 17 / planlovens § 19

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 23. juni 2011 / Godkendt med frikommuneloven af den 12. juni 2012: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142477

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune

Forsøgstitel

Forenklet procedure for ændringer af lokalplaner

Forsøgsperiode

Fra 1. januar 2013 til 31. december 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget kan Byrådet ved mindre ændringer af en eksisterende lokalplan fravige kravet om mindst 8 ugers frist for indsigelser mod lokalplanforslaget, og i stedet fastsætte en høringsfrist på mindst 4 uger eller foretage en
orientering af parter og naboer med en frist på mindst 14 dage med forudgående offentlig, digital annoncering.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens § 23 / planlovens § 13, stk. 1, nr. 1

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 23. juni 2011 / Godkendt med frikommuneloven af den 12. juni 2012: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142477

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune
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Forsøgstitel

Hæve grænsen for lokalplanpligt – byzonetilladelse

Forsøgsperiode

Fra 1. januar 2013 til 31. december 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget indføres ”byzonetilladelsen” som en erstatning for udarbejdelse
af nye lokalplaner ved konkrete projekter, der har en afgrænset udstrækning
og som vedrører enkeltejendomme i byzone. ”Byzonetilladelsen” svarer til en
landzonetilladelse efter planloven, hvis der havde været tale om landzonearealer. Forsøget kan alene anvendes i tilfælde der har karakter af udvidet
byggesagsbehandling.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens §§ 18 og 24

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 23. juni 2011 / Godkendt med frikommuneloven af den 12. juni 2012: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142477

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune

Forsøgstitel

Planlægning for store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i aflastningscentret og del af bymidten (Viborg Baneby)

Forsøgsperiode

1. januar 2013 til 1. juli 2017

Forsøgsindhold

Viborg Kommunes Byråd kan planlægge for udvalgsvarebutikker som overstiger 2.000 m2 i aflastningsområdet ved Holstebrovej og del af bymidten (Viborg Baneby).

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens §§ 20, 21 og 22

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 23. juni 2011 / Godkendt i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 om frikommuner (frikommuneloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152766 / Forsøget
er godkendt af Miljøministeriet og Økonomi- og indenrigsministeriet d. 17.
november 2014 Godkendelse af frikommuneforsøg

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på www.viborg.dk/frikommune
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Forsøgstitel

Detailhandel i aflastningscentre: Udvidelse af aflastningscentret ved
Holstebrovej i Viborg

Forsøgsperiode

1. januar 2013 til 1. juli 2017

Forsøgsindhold

Viborg Kommune kan fravige størrelsesbegrænsningen af aflastningsområder i planloven, så afgrænsningen og det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i aflastningsområdet ved Holstebrovej i Viborg kan udvides.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens §§ 19, 21 og 22

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 23. juni 2011 / Godkendt i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 om frikommuner (frikommuneloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152766 / Forsøget
er godkendt af Miljøministeriet og Økonomi- og indenrigsministeriet d. 17.
november 2014 Godkendelse af frikommuneforsøg

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på www.viborg.dk/frikommune

Forsøgstitel

Byrådet fastlægger afgrænsning af detailhandelsområde i bymidten

Forsøgsperiode

1.november 2013 - 31. december 2015.

Forsøgsindhold

Jf. bekendtgørelse og godkendelse kan Viborg Kommune fravige den statistiske metode ved udvidelse af Viborg bymidte. Udvidelse af bymidten skal
fortsat ske efter planlovens regler og lovens formål.

Forsøgshjemmel

Planlovens § 4, forsøgsbestemmelse

Forsøgsbeslutning

Planlægning besluttet igangsat af Økonomi- og erhvervsudvalget den 11. juni
2014.

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune

Forsøgstitel

Detailhandel i bydelscentre

Forsøgsperiode

1.november 2013 - 31. december 2015.

Forsøgsindhold

Jf. udkast til bekendtgørelse: Viborg Kommune

Forsøgshjemmel

Planlovens § 4, forsøgsbestemmelse

Forsøgsbeslutning

Planlægningen er vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune
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Forsøgstitel

Bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner

Forsøgsperiode

Fra 1. januar 2013 til 31. december 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget kan Byrådet udarbejde lokalplanforslag, der indeholder mindre
fravigelser fra kommuneplanen uden at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg. Mindre fravigelser omfatter alene mindre justeringer eller ændringer af underordnet betydning eller af teknisk og/eller bagatelmæssig art.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens §§ 18 og 24:
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142477

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 31. oktober 2011 / Godkendt med frikommuneloven af den 12. juni 2012

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes og Vesthimmerlands Kommunes hjemmesider:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune/Kopiforsog
http://www.vesthimmerland.dk/kommunen/om-kommunen/frikommune/

Forsøgstitel

Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser

Forsøgsperiode

Fra 1. januar 2013 til 31. december 2015

Forsøgsindhold

Kommunen kan tillade en midlertidig dispensation til at arealer og bygninger i
omdannelsesmodne områder kan bruges til midlertidige formål i op til 3 år,
selv om det ikke er i overensstemmelse med en gældende lokalplan for området. Midlertidige formål er ikke f.eks. enkeltstående arrangementer, men
alene anlæg eller aktiviteter af længere, men ikke blivende, karakter.

Forsøgshjemmel

Bekendtgørelse jf. planlovens forsøgsbestemmelse (§ 4)

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 26. september 2012 / Godkendt af Miljøministeriet 4. april 2013.

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes og Odense Kommunes hjemmesider:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune/Kopiforsog
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Forsøgstitel

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold

Videre rammer for benyttelse af anmelderordningerne efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19. Forenklet procedure for sagsbehandling på husdyrbrug. Anmeldelse af ændring eller udvidelse af andre
bygningstyper end dem, der er nævnt i anmeldeordningens § 19, stk. 1
15. august 2013 til 31. december 2015.
Viborg Kommune kan acceptere etablering, ændring eller udvidelse af andre
bygningstyper på baggrund af en anmeldelse end halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestalde, kornlagre eller foderlagre, der er opremset i § 19, stk.
1 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, såfremt betingelserne i § 19, stk.
2-4 og 6-7 er opfyldt.
Undtaget fra ovenstående er ensilagepladser/ensilagesiloer og gødningsopbevaringsanlæg, der er omfattet af bestemmelserne i § 19 a samt staldanlæg
og tilbygninger til disse, som stadig er omfattet af godkendelsespligt.
Godkendelsen omfatter bl.a. bygninger i tilknytning til staldanlæggene, som
ikke er egentlige produktionsarealer, men hvor tilbygningerne kan forbedre
dyrevelfærden og/eller produktionseffektiviteten, og hvor dyrene kun opholder sig undtagelsesvist eller i kortere perioder f.eks. forbindelsesgange eller
sygeafsnit.

Forsøgshjemmel

Forsøgsbeslutning

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 a, stk.1, nr. 1 indeholder hjemmel til at Miljøstyrelsen kan godkende, at bygningstyper jf. bekendtgørelsens
§ 19, stk. 1 kan fraviges.
Besluttet på byrådsmøde d. 23. juni 2011.
Godkendt af Miljøstyrelsen den 28. november 2012.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold

Forsøgshjemmel

Forsøgsbeslutning

Videre rammer for benyttelse af anmelderordningerne efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19. Forenklet procedure for sagsbehandling på husdyrbrug. Anmeldelse af etablering af ensilagepladser over
3000 m2 efter anmeldeordningens § 19 a
15. august 2013 til 31. december 2015.
Viborg Kommune kan acceptere etablering, ændring eller udvidelse af ensilagepladser, herunder ensilagesiloer over 3.000 m2 og op til 4.000 m2 efter
anmeldeordningens § 19 a
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 a, stk.1, nr. 2 og 3 indeholder
hjemmel til at Miljøstyrelsen kan godkende, at størrelsesgrænserne for ensilagepladser jf. bekendtgørelsens § 19 a, stk. 1 og 4 fraviges.
Besluttet på byrådsmøde d. 23. juni 2011.
Godkendt af Miljøstyrelsen den 28. juni 2013.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold

Videre rammer for benyttelse af anmelderordningerne efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19. Forenklet procedure for sagsbehandling på husdyrbrug. Anmeldelse af etablering af gyllebeholdere op til
5.000 m3 efter anmeldeordningens § 19 b
15. august 2013 til 31. december 2015.
Godkendelse til at lade anmeldeordningens § 19 b omfatte gyllebeholdere
med en kapacitet over 4.000 m3 og op til 5.000 m3, når anlægget placeres
mindst: 350 meter fra
a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug,
b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
c) heder, moser og overdrev som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens
§ 3, og
d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

Forsøgshjemmel

Forsøgsbeslutning

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 a, stk.1, nr. 2 og 3 indeholder
hjemmel til at Miljøstyrelsen kan godkende, at kapacitetsgrænsen for gødningsopbevaringsanlæg, jf. bekendtgørelsens § 19 b, stk. 1 fraviges.
Besluttet på byrådsmøde d. 23. juni 2011.
Godkendt af Miljøstyrelsen den 28. juni 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Fritagelse for myndighedssagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvor der allerede foreligger en pleje- eller udviklingsplan, der
beskriver pleje- og driftstiltag.

Forsøgsperiode

Forsøget er igangsat og kører til udgangen af 2015.

Forsøgsindhold

Forsøget vil lette administrationen.

Forsøgshjemmel

Frikommuneloven § 23 a

Forsøgsbeslutning

Byrådet 19. juni 2013

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Fravigelse fra krav om elevudtalelser i faget idræt

Forsøgsperiode

1. august 2013 – august 2015

Forsøgsindhold

Udarbejdelsen af mindst to årlige udtalelser i faget idræt for elever på 8. og
9. klassetrin afskaffes, så disse ressourcer kan anvendes til evaluering af
andre områder vedrørende den enkelte elev.

Forsøgshjemmel

Fravigelse af Folkeskoleloven § 13 stk. 6.
Forsøget er administrativt godkendt.

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmødet den 22. maj 2013

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Målrettet anvendelse af elevplaner i folkeskolen (forenkling af elevplaner)

Forsøgsperiode

1. august 2013 – august 2016

Forsøgsindhold

Elevplanerne kan målrettes færre fag – dog skal der fortsat udarbejdes elevplaner inden for dansk, matematik samt fremmedsprog og naturfag.

Forsøgshjemmel

Fravigelse af Folkeskolelovens § 13 stk. 2

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmødet den 22. maj 2013.
Skolerne kan individuelt beslutte om de vil udnytte forsøgsmuligheden.
Afsluttes pr. 1. juli 2016, jf. beslutning i Byrådet den. 13. april 2016.

Forsøgsmateriale

Ansøgningsskema og godkendelsesskrivelse.

Forsøgstitel

Fleksible hold (klassekvotient)

Forsøgsperiode

1. august 2013 – august 2016

Forsøgsindhold

Fravigelse af det maksimale elevtal i klasen.
Den traditionelle klasselærerfunktion erstattes af årgangsteam.
Mulighed for holddannelse i mere end halvdelen af tiden.

Forsøgshjemmel

Fravigelse af Folkeskolelovens § 17, 18 stk. 2 og 5 og dele af § 25.

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmødet den 22. maj 2013.
Skolerne kan individuelt beslutte om de vil udnytte forsøgsmuligheden

Forsøgsmateriale

Ansøgningsskema og godkendelsesskrivelse.
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Forsøgstitel

Informeret samtykke til tandlægebehandlinger

Forsøgsperiode

20. juni 2014 – 31. december 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget ønskes det at fravige reglerne om konkret, informeret samtykke til tandundersøgelser, forebyggende og almindelige kendte simple tandbehandlinger, således at der kun gives samtykke første gang, når det drejer
sig om mindre, kortvarige og kendte behandlinger. Formålet er at smidiggøre
arbejdsgangen i forbindelse med tandplejens kerneopgave.

Forsøgshjemmel

Frikommuneloven § 25 stk. 1.

Forsøgsbeslutning

Besluttet gennemført på Byrådsmødet den 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Mulighed for informeret, generelt samtykke til et barns deltagelse i
sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler,
syns- og høreprøver mv.)

Forsøgsperiode

1. august 2014 – 31. december 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget ønskes det at fravige reglerne om informeret samtykke til den
generelle service, der tilbydes alle børn og unge, således at der indhentes
samtykke første gang til sundhedsplejens generelle service, der tilbydes alle
børn og unge på kommunens skoler. Formålet med forsøget er at smidiggøre arbejdsgangen i forbindelse med sundhedsplejens kerneopgave.

Forsøgshjemmel

Frikommuneloven § 25 stk. 2

Forsøgsbeslutning

Besluttet gennemført på Byrådsmødet den 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 1. september 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Fra 1. september 2013 fritages borgere under integrationsloven for den
stramme regulering af kontaktforløbet efter integrationsloven i forhold til tidspunkt for, form- og indholdskrav til samtaler. Indsatsen vil i højere grad kunne tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad der er bedst for borgeren og
mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den konkrete sag. Det betyder konkret, at samtaler ikke nødvendigvis skal afholdes på bestemte datoer.

Forsøgshjemmel

Lov om ændring af lov om frikommuner. Lov nr. 1289 af 19.12.2012, § 7a

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Seniorjob i private virksomheder

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 1. september 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob
får den ledige tilsvarende mulighed for at få ansættelse på det private arbejdsmarked.

Forsøgshjemmel

Lov om ændring af lov om frikommuner. Lov nr. 648 af 12.6 2013, § 7f

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud – ledige som er omfattet af integrationsloven

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 1. oktober 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget ensrettes reglerne vedr. udbetaling af befordringsgodtgørelse
og økonomisk tilskud til hjælpemidler til personer i aktive tilbud. Borgere omfattet af integrationsloven får dermed samme vilkår som andre ledige.

Forsøgshjemmel

Lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse. Lov nr.
1289 af 19.12-2012 § 7b

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Iværksættere kan deltage i op til 12 ugers individuelt iværksætterforløb
efter etablering

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 31. december 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Mulighed for at nye iværksættere kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed, dvs.
registrering i CVR, hvorefter iværksætteren ellers ikke er berettiget til indsatser

Forsøgshjemmel

Lov om ændring af lov om frikommuner. Lov nr. 648 af 12.6 2013 § 29 i

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Kommunal levering af tilkøbsydelser (indenfor praktisk hjælp og personlig pleje m.m.)

Forsøgsperiode

1. juni 2014 – 31. december 2015

Forsøgsindhold

Mulighed for, at kommunen kan tilbyde tilkøbsydelser inden for madservice,
praktisk hjælp og personlig pleje.

Forsøgshjemmel

Frikommuneloven § 28

Forsøgsbeslutning

Byrådet 26. september 2012

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Tilkøbsydelser (i ældreplejen)

Forsøgsperiode

Se foregående forsøg.

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning
Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Tilkøbsydelser på ældreområdet (indenfor praktisk hjælp og personlig
pleje m.m.)

Forsøgsperiode

Se foregående forsøg.

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning
Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Fleksibel anvendelse af afgiftsfrie busser

Forsøgsperiode

Er under afklaring. Forsøget er blevet godkendt d. 1. juli 2014 og forvaltningen er pt. i gang med at planlægge implementering af forsøget. Forsøget kan
køre til d. 30. juni 2016.

Forsøgsindhold

Forsøget giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af afgiftsfrie busser inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte. Med frikommuneforsøget er der
mulighed for at anvende busserne til flere forskellige kørselsformål, ud over
transport af de borgere, der er visiteret til den institution, som ejer bussen.
Busserne kan nu anvendes til transport af borgere fra andre institutioner,
indkøb, bortkørsel af affald og andre formål, som er i institutionens interesse.

Forsøgshjemmel

Frikommuneloven § 27

Forsøgsbeslutning

Byrådsbeslutning 31. oktober 2013.
Implementeringsplan fremsættes til godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i oktober 2014.

Forsøgsmateriale

Implementeringsplan tilgår efter politisk godkendelse
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Forsøgstitel

Integrated Care: Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri (HPU)

Forsøgsperiode

01.12.2013 – 31.12.2015

Forsøgsindhold

For nogle borgere med psykiske lidelser opleves den støtte og behandling,
som de modtager fra hhv. kommune og region som usammenhængende
og utilstrækkelig, når der i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger ikke er den fornødne overensstemmelse mellem vurderinger og indsatser i de
to sektorer.
Forsøgets formål er at udvikle en model for, hvordan øget samarbejde og
inddragelse af borgeren kan bidrage til at skabe sammenhængende forløb
for borgere, som er i kontakt med både social- og behandlingspsykiatrien i
Viborg. Det skal ske gennem etablering af et integreret samarbejde (partnerskab) mellem de to sektorer om et samlet støtte- og behandlingsforløb for
borgere med komplicerede forløb og (risiko for) gentagne indlæggelser.

Forsøgshjemmel

Lov om frikommuner § 26b

Forsøgsbeslutning

Godkendt i Byrådet d. 19. juni.2013
Implementeringsplan godkendt i Socialudvalget d. 26. november 2013.

Forsøgsmateriale

Implementeringsplan kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://dom.viborg.dk/db/dagsord.nsf/69147069b83c7e5dc1256c54002e6773/e75eb0562c1ec987
c1257c3000530540/$FILE/SU-261113-9-3.pdf

Forsøgstitel

Fritagelse for reglerne i tilbudslovens afsnit II ved mindre offentlige
indkøb af varer og tjenesteydelser

Forsøgsperiode

Fra 3. januar 2013 og indtil 31. december 2015

Forsøgsindhold

Viborg Kommune kan fravige tilbudslovens afsnit II. I så fald skal Udbud og
Indkøbs retningslinjer overholdes. Retningslinjerne skal stadig sikre en grad
af offentlighed ved offentlige kontrakter.
Målet med forsøget er mindre formalitet og ressourcespild ved mindre offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens §§ 10-12

Forsøgsbeslutning

Ansøgning om fritagelse blev godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet den
26. november 2012:
dom.viborg.dk/db/diverse.nsf/pdf/svar_fra_evm_udbudsforsog_26112012/$File/svar_fra_evm_udbudsforsog_26112012.pdf

Direktionen har d. 3. januar 2013 godkendt Udbud og Indkøbs retningslinjer.
Forsøgsmateriale

Der henvises til Udbud og Indkøbs retningslinjer for den praktiske håndtering
af forsøget.
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Forsøgstitel

Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelse

Forsøgsperiode

1. august 2013 – 31. december 2015

Forsøgsindhold

En frikommune kan træffe beslutning om at undlade at udarbejde ligestillingsredegørelse

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens § 29e.
§ 29 e. Kommunalbestyrelsen i en frikommune kan træffe beslutning om at
undlade at udarbejde ligestillingsredegørelser til ministeren for ligestilling og
kirke, jf. § 5 a i ligestillingsloven, i 2013 og 2015.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse, der undlader at udarbejde ligestillingsredegørelser i medfør af stk. 1, skal indsende frikommunens egne eventuelle redegørelser mv. om ligestilling til ministeren for ligestilling og kirke til orientering.

Forsøgsbeslutning

Byrådet på mødet den 19. juni 2013

Forsøgsmateriale

Se referat fra direktionsmødet den 26. september 2013, bl.a. notat om forsøget.
Alternativt materiale er indsendt til ministeriet pr. 1. november 2013.

20

Kapitel 3. Forsøg afsluttet tidligere end 1. juli 2017
I dette kapitel finder du Viborg Kommunes frikommuneforsøg, som er afsluttet ved politisk beslutning
forud for den 1. juli 2017. Forsøgene er inddelt efter forsøgsområder.
Forsøgstitel

Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold

Viborg Kommune havde ansøgt om mulighed for dispensation i forhold til
reglen om, at der i forbindelse med indgåelse af aftale om en virksomhedspraktik eller løntilskudsperiode skal være enten en indehaver eller mindst en
person ordinært ansat – altså en dispensation i forhold til reglen om et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i
virksomhedspraktik efter kapitel 11 samt ansatte med løntilskud efter 12. Hos
frivillige foreninger er der ofte ingen ordinært ansatte, idet foreningen drives
af frivillige.

Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget anbefales ikke iværksat. Baggrunden herfor er, at tilsagnet ikke giver de ønskede muligheder. Praktik i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
kræver en kombination af uddannelse/kursus med praktikken. Jf. § 32 stk. 4:
Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2,
kan sammenlagt have en varighed på højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højst have en varighed på 1 måned. I praktikperioden finder §
43 tilsvarende anvendelse. Og bekendtgørelse 1323 giver ikke dispensation
for disse regler, hvorfor det ikke kan anbefales at iværksætte forsøget under
disse betingelser - som hele tiden har været en mulighed. Godkendt af Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Rehabiliteringsteam – fleksibilitet og smidigere sagsbehandling for
borgere og for kommunen. Mulighed for afholdelse af virtuelle møder i
rehabiliteringsteamet (videokonference)

Forsøgsperiode

Forsøget er endnu ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Det er på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde et it-system, der kan
understøtte afholdelse af virtuelle møder i rehabiliteringsteamet på en måde
der sikrer, at investeringen i tid og penge vil stå mål med den gevinst, der
kan opnås ved implementering af forsøget. Godkendt af Byrådet den 30. oktober 2013.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Nye forlængelsesmuligheder i sygedagpengesager

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 1. august 2013 og annulleres 1. juli 2014 i forbindelse med
ny lovgivning på sygedagpengeområdet, hvor forlængelsesmuligheden fra
Viborg kommunes frikommuneforsøg indgår.

Forsøgsindhold

Personer med en livstruende og/eller alvorlig sygdom kan efter en individuel
og konkret vurdering få forlænget deres sygedagpenge, såfremt de er omfattet af sygdomme efter diagnoselisten.

Forsøgshjemmel

Lov om ændring af lov om frikommuner. Lov nr. 648 af 12.6 2013, § 29 g

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013 og besluttet annulleret 26. marts
2014 med virkning fra 1. juli 2014.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Fritagelse for fremmøde kontanthjælpsmodtagere uanset målgruppe

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 1. oktober 2013 og annulleret 1. januar 2014 ved indførelsen
af ny lovgivning på kontanthjælpsområdet, som betyder det ikke er muligt at
gennemføre forsøget.

Forsøgsindhold

Med forsøget kan alle kontanthjælpsmodtagere tilmelde sig Jobcentret som
ledige digitalt uden efterfølgende fremmøde med henblik på visitering og
indplacering i match-kategorier ligesom det på nuværende tidspunkt er muligt for dagpengemodtagere.

Forsøgshjemmel

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. BEK nr. 838 af 28.6 – 2013 § 5

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 22. maj 2013 og formelt besluttet annulleret
26. marts 2014 med virkning fra 1. januar 2014 i forbindelse med indførelse
af kontakthjælpsreformen.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Indhentning og brug af oplysninger fra Sundhed.dk i en helhedsorienteret indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområderne

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 31. december 2013 og løber til udgangen 2015. Annulleret
af Byrådet 26. marts 2014. Årsag: IT-systemet eksisterer ikke på nuværende tidpunkt og vil derfor skulle udvikles. Der er fortsat tvivl om, hvorvidt
sundhedsdata kan integreres i systemet. Dermed er der ikke sikkerhed for, at
projektet vil kunne medvirke til at sikre en koordineret sundheds- og beskæftigelsesindsats. Der er stor usikkerhed om omfanget af Viborg Kommunes
ressourceforbrug i forbindelse med udvikling af systemet, og omfanget af de
endelige udgifter forbundet med en udvikling af systemet kendes derfor ikke.
Derfor kan det ikke vurderes, om udgifterne vil kunne stå mål med udbyttet af
projektet.

Forsøgsindhold

Jobcenter Viborg har med borgers samtykke mulighed at hente oplysninger
på individniveau fra sundhed.dk. Alle data på cpr-niveau fra sundhed.dk
kombineres med data fra de kommunale it-systemer og opsamles og transformeres til viden/anbefalinger til brug i sagsbehandlingen i sygedagpengesager med risiko for lang varighed.

Forsøgshjemmel

Kan gennemføres inden for gældende regler

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 22. maj 2013.
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Forsøgstitel

Nørremarken som social økonomisk virksomhed

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 1. november 2013 og løber til udgangen 2015. Annulleret af
Byrådet den 29. oktober 2014. Årsag: På baggrund af svar fra Økonomiog Indenrigsministeriet om det faktiske indhold og omfang af frikommunetilladelsen, er det Viborg Kommunes juristers vurdering, at Nørremarken som
socialøkonomisk virksomhed, ikke lovligt vil kunne realiseres, idet frikommunetilladelsen ikke giver mulighed for, at Nørremarken kan begive sig ud i fri
konkurrence med private produktionsvirksomheder.

Forsøgsindhold

Socialt udsatte borgere bl.a. med psykosociale handicaps får adgang til at få
et job på særlige vilkår (fleksjob/løntilskud til FP) på Nørremarken, idet Nørremarken har fået mulighed for at være en social økonomisk virksomhed. En
social økonomisk virksomhed er en non profit virksomhed, hvor det eventuelle overskud ved virksomhedens drift geninvesteres i virksomheden for at generere mere produktion, flere opgaver og ansatte.

Forsøgshjemmel

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. BEK nr. 838 af 28.6 – 2013 § 18

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Mulighed for at bevillige mentorstøtte til unge mellem 18 og 30 år, der
er påbegyndt et ordinært uddannelsesforløb på ordinære vilkår

Forsøgsperiode

December 2012 til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Unge mellem 18 og 30 år, der er i gang med et ordinært uddannelsesforløb
på almindelige vilkår, vil i særlige tilfælde kunne bevilliges mentorstøtte.

Forsøgshjemmel

Lov nr. 550 af 18. juni 2012 (frikommuneloven) § 6
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142477

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 31. oktober 2011.
Afsluttet ved beslutning i Byrådet den 13. april 2016.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Arbejdsdusør som middel til at fremme behandlings- og beskæftigelsespotentialet hos de svageste grupper af kontanthjælpsmodtagere

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 31. december 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Bestemte grupper af kontanthjælpsmodtagere kan gennem en kontant udbetaling tilskyndes til at følge aftaler om fremmøde til samtaler, om gennemførelse af behandlingstilbud og andre indsatser, der skal føre frem til at gøre
dem arbejdsmarkedsparate.

Forsøgshjemmel

Lov om ændring af lov om frikommuner. Lov nr. 1289 af 19.12 2012 § 7d

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.
Afsluttet ved beslutning i Byrådet den 13. april 2016.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Udvidelse virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger i vækstvirksomheder

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 1. september 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Forsøget giver mulighed for at tilbyde op til 26 uger i virksomhedspraktik for
alle ledige uanset baggrund. Det er en forudsætning for tilbuddet, at den pågældende virksomhed, hvor virksomhedspraktikken gennemføres, vurderes
at have et vækstpotentiale, og at de ledige dermed bidrager til denne vækst i
perioden.

Forsøgshjemmel

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. BEK nr. 838 af 28.6 – 2013 § 16

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.
Afsluttet ved beslutning i Byrådet den 13. april 2016.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Udvidet praktik er vejen til uddannelse

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 31. december 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Mulighed for, at kommunen kan finansiere arbejdsgivernes lønudgift i forbindelse med praktikforløb som led i en uddannelsesaftale for unge ledige under 25 år, der har gennemført ét eller flere grundforløb på en erhvervsskole,
men pga. særlige forhold ikke har kunnet finde praktik-eller elevplads efter 6
måneder efter afsluttet grundforløb.

Forsøgshjemmel

Lov om ændring af lov om frikommuner. Lov nr. 648 af 12.6 2013, § 29 h

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.
Afsluttet ved beslutning i Byrådet den 13. april 2016.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Fokus på indsatsen – bedre arbejdsfastholdelse af sygemeldte borgere

Forsøgsperiode

Iværksættes pr. 31. december 2013 og løber til udgangen 2015

Forsøgsindhold

Jobcenteret kan foretage en bred vurdering tidligere end efter 3 måneder af
uarbejdsdygtighed i forhold til sygemeldte borgere med et arbejde ud fra det
ansættelsesforhold, som det forventes, at borgeren vender tilbage til.

Forsøgshjemmel

Godkendt administrativt.

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.
Afsluttet ved beslutning i Byrådet den 13. april 2016.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Udvidelse af nærmiljøet - store skoledistrikter

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget indstilles ikke gennemført, da der ikke er tilslutning fra de berørte
skolebestyrelser. Godkendt af Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Indførelse af kontaktlærerordning i folkeskolen

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Foreslås ikke gennemført. Forudsatte et andet forsøg, som ikke havde været
behandlet i de respektive organer. Godkendt af Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Fælles skoleledelse (for skoler med mere end 300 elever)

Forsøgsperiode

Forsøget er endnu ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget foreslås ikke gennemfør, da der ikke var opbakning til forsøget fra
Fælles-MED. Byrådet den 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Opdatering af beskyttede vandløb

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget er primært relevant for en kommune, som har besluttet at gennemføre en opdatering af registreringen af beskyttede vandløb. Der er tale om en
forholdsvis omfangsrig "kan-opgave", som ikke umiddelbart kan udføres med
de nuværende ressourcer. Forvaltningen foreslår, at forsøget ikke gennemføres, så længe Viborg Kommune ikke har besluttet at gennemføre en opdatering af registreringen af beskyttede vandløb. Godkendt af Byrådet den 22.
maj 2013.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Opdatering af beskyttede diger

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget er relevant for en kommune, som har besluttet at foretage en konkret udpegning af diger på baggrund af en samlet vurdering af alle diger i hele kommunen, jf. Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jord-diger og lignende, § 2. Der er tale om en "kan-opgave", og en meget omfangsrig opgave, som ikke kan udføres med de nuværende ressourcer. Opgaven vil omfatte en besigtigelse af alle registrerede diger, og der vil også skulle ske en besigtigelse af ikke-registrerede diger, som Kommunen måtte finde værdifulde.
Forvaltningen foreslår, at forsøget ikke gennemføres, så længe Viborg
Kommune ikke har besluttet at gennemføre en konkret udpegning af kommunens diger. Godkendt af Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Rette registrering af beskyttede diger

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forvaltningen oplever ikke registreringen som et problem. Vi har i ét tilfælde
siden 2007 bedt Kulturstyrelsen om at rette en fejl - og fik da besked fra Kulturstyrelsen om, at vi blot kunne dispensere, hvilket vi gjorde. Forvaltningen
foreslår, at forsøget ikke gennemføres, da vi næppe kommer til at protokolføre ret mange ændringer. Godkendt af Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Generel tilladelse til nedsivning af overfladevand fra boliger i områder,
som er velegnede til nedsivning, fastsættes i kommunalt regulativ, forskrift eller lignende når visse betingelser er opfyldt.

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat.

Forsøgsindhold

Enklere og smidigere sagsbehandling, med deraf følgende administrativ ressourcebesparelse i sager uden principielt indhold.

Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Naturstyrelsen har meddelt, at forsøget ikke kan lade sig gøre inden for de
eksisterende lovgivningsmæssige rammer på de ansøgte forudsætninger.
Naturstyrelsen vil dog i forbindelse med revisionen af spildevandsbekendtgørelsen i 1. halvdel af 2014 arbejde videre med at undersøge mulighederne
for at skabe lettelser for kommunerne ved administrationen af nedsivningstilladelser for tag- og overfladevand.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Klimarabat på byggesagsgebyr

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forslaget har kun signalmæssig værdi i Viborg Kommune, da byggesagsgebyret på samtlige kategorier her i kommunen er meget lavt. Den rabat borgeren kan opnå med indførslen af frikommuneforsøget, modsvarer ikke den
ekstra omkostning, borgeren vil få for at skulle opfylde de særlige krav til
byggerier med lavenergistatus. Forvaltningen foreslår, at forsøget derfor ikke
gennemføres. Godkendt af Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Anmelderordning til etablering af jordvarmeanlæg

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Miljøstyrelsen har genvurderet konsekvenserne af forsøget og har fundet, at
frikommuneforsøget ikke bør gennemføres. Byrådet den 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Fritagelse fra teknisk byggesagsbehandling af komplekse byggesager
(Byggesagsbehandling mest muligt borgerens eget ansvar)

Forsøgsperiode

1.1.2012 til 31.12.2015

Forsøgsindhold

Alle byggerier, der pt. er omfattet af (BR 10 kap. 1.3.3), fritages for den tekniske byggesagsbehandling, som det i dag er tilfældet ved byggeri af begrænset kompleksitet (BR10 kap. 1.3.1 og 1.3.2), såfremt bygherren måtte
ønske det.

Forsøgshjemmel

Lov om Frikommuner
§ 13. Klima-, energi- og bygningsministeren kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter byggearbejder, som ikke er omfattet af byggelovens § 16,
stk. 3, kan behandles efter denne bestemmelse. Klima-, energi- og bygningsministeren kan ved godkendelse efter 1. pkt. samtidig godkende, at
byggelovens § 16, stk. 5, ikke finder anvendelse.
Stk. 2. Ansøgning om forsøg efter stk. 1 skal indeholde en beskrivelse af de
byggearbejder, hvor kommunen vil kræve, at der indsendes dokumentation
fra en uvildig part, samt en angivelse af de forhold, der skal dokumenteres.

Forsøgsbeslutning

TU beslutning 07-01-2013
TU beslutning 30-10-2013
Afsluttet ved beslutning i Byrådet den 13. april 2016.

Forsøgsmateriale

Vejledning
Eksempel på erklæring om teknisk dokumentation
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Forsøgstitel

Reduceret høringsperiode ved forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg

Forsøgsperiode

Fra 1. januar 2013 til 31. december 2015

Forsøgsindhold

Med forsøget kan Byrådet ved mindre ændringer af en eksisterende lokalplan fravige kravet om mindst 8 ugers frist for indsigelser mod lokalplanforslaget og evt. forslag til kommuneplantillæg, og i stedet fastsætte en høringsfrist på mindst 4 uger eller foretage en orientering af parter og naboer med
en frist på mindst 14 dage med forudgående offentlig, digital annoncering.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens § 23: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142477

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den 31. oktober 2011 / Godkendt med frikommuneloven af den 12. juni 2012.
Afsluttet ved beslutning i Byrådet den 13. april 2016.

Forsøgsmateriale

Se yderligere materiale om forsøget på Viborg Kommunes og Vesthimmerlands Kommunes hjemmesider:
http://kommune.viborg.dk/Politik/Saadan-styres-kommunen/Frikommune/Kopiforsog
http://www.vesthimmerland.dk/kommunen/om-kommunen/frikommune/

Forsøgstitel

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Det er i arbejdet med planlægning af implementeringen af dette forsøg blevet
klart, at kopiering af dette forsøg ikke har værdi i Viborg Kommune: forsøget
vil i Viborg Kommune ikke medføre forbedrede behandlingsmuligheder for
borgerne, vil ikke give en økonomisk gevinst, og giver ikke har mulighed for
at leve op til forsøgets målsætninger om en helhedsorienteret indsats for
borgere med særligt komplekse problemstillinger og øget kvalitet i behandlingstilbuddene Forvaltningen foreslår, at forsøget ikke kopieres. Godkendt af
Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Udvidelse af (hjemme)sygeplejerskernes opgaveområder: Hjemmesygeplejersken ordinerer og genbestiller medicin under delegation af
kommunalt ansat læge

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget anbefales ikke gennemført, fordi Sundhed og Omsorg ikke har en
læge ansat, hvilket er en forudsætning for at forsøget gennemføres. Byrådet
den 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Lempelse af krav til myndighedssagsbehandling for visse mindre ydelser

Forsøgsperiode

Forsøget er endnu ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Børne, Social- og Integrationsministeriet oplyser, at det ikke er muligt at kopiere dette forsøg, da den oprindelige ansøgerkommune har frafaldet deres
ansøgning. Byrådet den 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger

Forsøgsperiode

Forsøget er endnu ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Det anbefales at Byrådet træffer beslutning om at forsøget ikke gennemføres
i Viborg Kommune. 18. december 2013

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Genberegning af brugertakster hvert 3. år (HPU)

Forsøgsperiode

Forsøget er endnu ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Beregningerne er ikke administrativt ressourcekrævende i Viborg Kommune.
Fordelene ved forsøget står ikke mål med de ressourcer som dokumentation
og evaluering af forsøget kræver.
Det anbefales derfor, at Byrådet træffer beslutning om at forsøget ikke gennemføres i Viborg Kommune. 18. december 2013

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Forenklet procedure vedrørende tilskud til brystproteser

Forsøgsperiode

Iværksættes 01.01.2014. Afsluttet 02.09.2014. Forsøget er annulleret på
grund af at en stor del af de støtteberettigede borgere bliver overkompenseret i forhold til tidligere. Antallet af borgere der overkompenseres er så stort,
at udgifterne hertil overstiger de besparelser, der opnås gennem mindre visitation og administration.

Forsøgsindhold

Med forsøget fritages kommunen fra, at foretage en konkret og individuel
vurdering af, hvilken brystprotese der er bedst egnet og billigst, og hvornår
der er behov for udskiftning samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til
køb af brystproteser. Formålet er, at opnå en smidigere sagsbehandling for
ansøgere om støtte til brystproteser og samtidig bruge færre ressourcer til
visitation og administration på området.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens § 27 d, stk. 1

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmøde den 19. juni 2013
Besluttet afsluttet på byrådsmøde den 2. september 2015
Link til byrådssagen 2. september 2015

Forsøgsmateriale

Nyt afgørelsesbrev
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Forsøgstitel

Forenklet procedure vedrørende tilskud til parykker

Forsøgsperiode

Iværksættes 31.12.2013. Afsluttet 02.09.2014. Forsøget er annulleret på
grund af uenighed med Ankestyrelsen om tolkningen af rammerne for forsøget. Hvis rammerne for forsøget skal ændres, så de svarer til Ankestyrelsens
tolkning, vil de økonomiske forudsætninger i forsøget ikke holde. På den
baggrund er frikommuneforsøget standset.

Forsøgsindhold

Med forsøget fritages kommunen fra, at foretage en konkret og individuel
vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, og hvornår der er
behov for udskiftning samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af
parykker. Formålet er, at opnå en smidigere sagsbehandling for ansøgere
om støtte til parykker og samtidig bruge færre ressourcer til visitation og administration på området.

Forsøgshjemmel

Frikommunelovens § 27 d, stk. 1

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmøde den 19. juni 2013
Besluttet afsluttet på byrådsmøde den 2. september 2015
Link til byrådssagen 2. september 2015

Forsøgsmateriale

Nyt afgørelsesbrev

Forsøgstitel

Bedre udnyttelse af botilbud

Forsøgsperiode

26.11.2013 - 26.11.2015

Forsøgsindhold

Forsøget har til formål at smidiggøre kommunernes adgang til at råde over
boliger i længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108. Forsøget giver
mulighed for at opsige beboere i botilbud efter Servicelovens § 108, når en
række betingelser er mødt, herunder når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov.
Afsluttet med følgende begrundelse: Lukning af botilbuddet Lavendelvej indgik i prioriteringskataloget i forbindelse med forhandlingerne om Budget
2015. Som konsekvens af Byrådets beslutning om at lukke botilbuddet Lavendelvej pr. 1. januar 2015, annulleres Socialområdets frikommuneforsøg
”Bedre udnyttelse af botilbud”.
Da ingen borgere er tilflyttet botilbuddet Lavendelvej i forsøgsperioden, er
Socialområdets forsøg ikke igangsat på borgerniveau. Annullering af forsøget får derfor ingen konsekvenser på borgerniveau.
Ældreområdets frikommuneforsøg fortsætter uændret.

Forsøgshjemmel

Lov om frikommuner § 27 e

Forsøgsbeslutning

Godkendt i Byrådet d. 19. juni 2013.
Implementeringsplan godkendt i Socialudvalget d. 26. november 2013.
Annulleret af Byrådet på mødet den 25.02.2015.

Forsøgsmateriale

Implementeringsplan kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside:
http://dom.viborg.dk/db/dagsord.nsf/69147069b83c7e5dc1256c54002e6773/e75eb0562c1ec987
c1257c3000530540/$FILE/SU-261113-9-2.pdf
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Forsøgstitel

Forenkling af registrering og indberetning af magtanvendelse på ældreområdet

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Muliggjort med generel ændring af ”Bekendtgørelse om magtanvendelse og
andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige
sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven”, § 11, stk 2. (Ikrafttræden d. 01.07.2013). Byrådet den 18. december 2013

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Vederlagsfri fysioterapi - en koordineret og sammenhængende indsats
til anden lovgivning på træningsområdet

Forsøgsperiode

1. januar 2013. Afsluttet 2. september 2015. Forsøget er annulleret på grund
af manglende volumen i antallet af henvisninger fra praktiserende læger.

Forsøgsindhold

Forsøgets overordnede idé er at sikre borgerne, som henvises til vederlagsfri
fysioterapi mere end et monofagligt tilbud (fysioterapi) i form af et sammenhængende og koordineret tilbud med klare mål for indsatsen.
Dette sker ved, at den praktiserende læges henvisning (og eventuelle undtagelsesredegørelser) går til/via et kommunalt koordinerende team, som foretager en vurdering af borgerens funktionsevne (, administrativt, samtale,
funktionsevnetest m.v.), og på baggrund heraf indgås en dialog med borgeren omkring mål og indsatser (tilbud). Tilbuddene kan eksempelvis være
hjælpemidler, rehabilitering, motionstilbud, træning m.v., som kan styrke såvel fysisk som kognitive eller sociale ressourcer.
Målet med frikommuneforsøget er at styrke kvaliteten af vederlagsfri fysioterapi, målrette indsatsen og sikre en sammenhængende opgaveløsning, som
styrker progression i indsatsen til gavn for borgerne.

Forsøgshjemmel

LBK nr 1027 af 20/08/2013, § 26 a.

Forsøgsbeslutning

Besluttet i Byrådet den 19. juni 2013 (sag nr. 5). Annulleret af Byrådet den 2.
september 2015.

Forsøgsmateriale

Informationen til de praktiserende læger findes på:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almenpraksis/midtjylland/nyheder/meddelelser-fra-pko/meddelelser-vest/pkoviborg-nr1-2014/
I forhold til borgere og samarbejdsparter er udarbejdet vedhæftede pjece.

122953-14_v1_Pjece
frikommune fysioterapi - hjemmeside.pdf
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Forsøgstitel

Reklamer på boggnasker.dk

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget ”Reklamer på boggnasker.dk”, som giver frikommunerne en generel mulighed for at anvende elektroniske medier til brug for reklamering for
andre, foreslås ikke gennemført. Baggrunden er en markedsafklaring, som
har vist dels begrænset interesse for at stå som annonceagent, dels begrænsede indtægtsmuligheder for Kommunen. Det er således blevet vurderet, at reklamer på viborg.dk vil kunne generere en omsætning på ca. 10.000
kr. pr. måned. Herfra skal trækkes provision til annonceagent samt udgifter til
tilretning af hjemmesiden. Godkendt af Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Fritagelse fra halvårsregnskabet

Forsøgsperiode

-

Forsøgsindhold

I Vejle Kommunes oprindelige ansøgning havde man søgt om at forenkle de
indholdsmæssige krav til aflæggelsen af halvårsregnskabet, herunder fritagelse for krav om, at oplysningerne skal indberettes på funktionsniveau,
samt for krav om periodisering.

Forsøgshjemmel

Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57.

Forsøgsbeslutning

Besluttet gennemført på Byrådsmøde den 19. juni 2013.
Forsøget foreslås efterfølgende af forvaltningen ikke gennemført. Baggrunden er, at der fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke er givet dispensation
til at fravige reglerne om halvårsregnskab. Derimod er der givet dispensation
til at fravige de fastsatte formkrav til aflæggelsen af halvårsregnskabet. I
praksis betyder dette, at halvårsregnskabet blot kan aflægges via en ny
blanket frem for den hidtidige ”standardskabelon”. Det vurderes således at
kopi af dette frikommuneforsøg ikke vil lette administrationen af halvårsregnskabet og derfor ikke bibringer Viborg Kommune merværdi. Byrådet den 18.
december 2013.

Forsøgsmateriale

-
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Forsøgstitel

Tomme kommunale lejemål i forbindelse med eksisterende inkubatormiljøer stilles gratis til rådighed for iværksættere

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold

I de kommunale (eller kommunalt understøttede) inkubatormiljøer betaler lejerne (iværksætterne) en markedsleje, baseret på de omkostninger, der er
ved at drive et sådant hus, mens der tit bliver bidraget med offentlig erhvervs
service, som tit findes in-house. I tilfælde af tomgangsperioder falder udlejningsrisikoen tilbage på kommunen, som reelt betaler for de tomme lokaler.
Som et forsøg kunne man derfor lade perspektivrige iværksættere benytte de
tomme lokaler på lempelige vilkår i en nærmere afgrænset periode.

Forsøgshjemmel

Frikommuneloven § 11 b.

Forsøgsbeslutning

Besluttet gennemført på Byrådsmødet den 19. juni 2013.
Forsøget foreslås efterfølgende af forvaltningen ikke gennemført, idet der ikke vurderes at være eksisterende inkubationsmiljøer, som vil have udbytte af
at flytte til ledige tomme kommunale lejemål. Byrådet den 18. december
2013.

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Tomme kommunale lejemål i oplandet stilles gratis til rådighed for
iværksættere

Forsøgsperiode

-

Forsøgsindhold

Ledige kommunale lokaler i centerbyerne og landdistrikterne udlånes
gratis til iværksættere i en tidsbegrænset periode i forbindelse med afklarings-fasen eller den spæde opstart af virksomheden.

Forsøgshjemmel

Frikommuneloven § 11 b.

Forsøgsbeslutning

Besluttet gennemført på Byrådsmødet den 19. juni 2013. Afsluttet af Byrådet
den 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

Bilag:
-

Oversigt over kommunale ejendomme, hvori der ikke foregår kommunale aktiviteter
Status pr. 24. april 2013 vedrørende ledige kommunale ejendomme
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Forsøgstitel

Tilbud om kommunale trådløse netværk (Wi-Fi hotspots)

Forsøgsperiode

-

Forsøgsindhold

Mulighed for at kommunen kan etablere gratis trådløs internetadgang
på udvalgte lokaliteter til gavn for turister og borgere via såkaldte
trådløse (wifi) "hotspots"

Forsøgshjemmel

Frikommuneloven § 11 a.
Godkendelse er dog betinget af, at internetadgangen stilles gratis til rådighed
eller mod en begrænset brugerbetaling, samt at kommunen redegør for,
hvordan konkurrenceforvridende effekter begrænses.

Forsøgsbeslutning

Besluttet gennemført på Byrådsmødet den 19. juni 2013.
Forsøget foreslås efterfølgende af forvaltningen ikke gennemført med følgende begrundelse: Hvis forsøget skal være interessant, skal der laves et
sammenhængende trådløst net, hvormed adgangen for alle borgere øges og
dermed risikoen for konkurrenceforvridende effekter. Desuden er der stor
sandsynlighed for, at billigt mobilt bredbånd etableres inden for 1-2 år som
følge af EU-lovgivning. Byrådet den 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

-
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Kapitel 4. Forsøg der ikke gennemføres som følge af generel lovgivning
Følgende forsøg gennemføres ikke som frikommuneforsøg, fordi de er mulige inden for eksisterende
lovgivning, eller fordi hjemlen er skabt ved generelle lovændringer:
Forsøgstitel

Forenklet procedure for annoncering om fysisk planlægning

Forsøgsperiode

-

Forsøgsindhold

Kommunens ansøgning om frikommuneforsøg om forenklet procedure for
annoncering om fysisk planlægning blev udmøntet i en ændring af planloven
(lovændring af den 21. december 2011) med tilføjelserne om, at offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Frikommuneforsøget afbrydes
hermed da hjemlen ikke længere findes i frikommuneloven.

Forsøgshjemmel

Planlovens §§ 23 og 24

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den. 23. juni 2011 / Godkendt med ændring af
planloven af den 21. december 2011

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Aflyse utidssvarende lokalplaner uden ny lokalplanlægning

Forsøgsperiode

-

Forsøgsindhold

Kommunens ansøgning om frikommuneforsøg om at aflyse utidssvarende
lokalplaner uden ny lokalplanlægning blev udmøntet i en ændring af planloven (lovændring af den 18. juni 2012) med tilføjelse om, at Byrådet kan ophæve planer både i byzone og landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig eller når udviklingen indenfor planområdet ikke
længere gør det muligt at administrere tilladelser. Frikommuneforsøget afbrydes hermed da hjemlen ikke længere findes i frikommuneloven.

Forsøgshjemmel

Planlovens § 33

Forsøgsbeslutning

Besluttet på Byrådsmøde den. 23. juni 2011 / Godkendt med ændring af
planloven af den 18. juni 2012

Forsøgsmateriale

-

Forsøgstitel

Fjerne underskriftskravet på digital post

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forventes muliggjort ved generel lovændring i foråret 2013. Gennemføres
derfor ikke som kopiforsøg. Godkendt af Byrådet den 22. maj 2013.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Underskriftskrav fjernes på enkeltsagsforsendelser

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Jf. foregående forsøg ”Fjerne underskriftkravet på digital post”.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Uddelegering af projektgodkendelsen for kollektive varmeforsyningsanlæg

Forsøgsperiode

Viborg Kommune anvender allerede denne praksis i dag.

Forsøgsindhold

Forvaltningen godkender mindre varmeprojekter efter varmeforsyningsloven
for naturgas- og fjernvarmeforsyning.

Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget kan gennemføres inden for gældende ret. Byrådet 18. december
2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Delegering af kompetence for høring i forbindelse med tillæg til vandforsyningsplaner

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget kan gennemføres inden for gældende ret. Byrådet 18. december
2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget kan gennemføres inden for gældende ret. Byrådet 18. december
2013.

Forsøgsmateriale
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Forsøgstitel

Regelforenkling af den fysiske planlægning. Forenklet administration af
skovbyggelinjer

Forsøgsperiode

Forsøget er ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Forsøget foreslås ikke gennemført, idet et nyt lovforslag imødekommer
Kommunens ønsker. Byrådet den 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Leverandør af midlertidig hjælp

Forsøgsperiode

Forsøget er igangsat

Forsøgsindhold

Forsøget er undervejs i forsøgsperioden blevet overflødiggjort af, at muligheden for at bevilge midlertidig hjælp er blevet ophævet.

Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Byrådet 19. juni 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Bedre samspil mellem læger og personale i permanente boligformer
(plejecentre og bosteder)

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Kan iværksættes inden for den nuværende lovgivning. Gennemføres derfor
ikke som kopiforsøg. Byrådet den 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

Forsøgstitel

Fritagelse for udarbejdelse af og indberetning af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede område

Forsøgsperiode

Forsøget er endnu ikke igangsat

Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Det er fra ministeriet oplyst, at forsøget ikke godkendes som frikommuneforsøg, da der bliver gennemført en generel lovændring vedrørende kommunal
indberetning. Byrådet 18. december 2013.

Forsøgsmateriale

38

Forsøgstitel

Fritagelse fra udarbejdelse af kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

Forsøgsperiode
Forsøgsindhold
Forsøgshjemmel
Forsøgsbeslutning

Muliggjort med generel lovændring (Lov nr.1253 af 18. december 2012).

Forsøgsmateriale
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