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BORGMESTRE
GLÆDER SIG TIL
AT BLIVE SAT FRI
Der er optimisme, men også en masse uafklarede spørgsmål til de nye
frikommuneforsøg, som regeringen ruller ud som led i nærhedsreformen.

REGERINGEN DROPPEDE
SELV FRIKOMMUNERNE
Så sent som i januar droppede S-Så sent som i januar droppede S-
regeringen anden runde af de friko-regeringen anden runde af de friko-
muneforsøg, som VLAK-regeringenmuneforsøg, som VLAK-regeringen
havde planlagt. Forsøgene skullehavde planlagt. Forsøgene skulle
have varet frem til 2023, men førstehave varet frem til 2023, men første
runde af forsøgene var ingen udtaltrunde af forsøgene var ingen udtalt
succes. Der var en masse bøvl medsucces. Der var en masse bøvl med
at få projekterne i gang, som ikkeat få projekterne i gang, som ikke
stod mål med resultaterne, lød detstod mål med resultaterne, lød det
fra blandt andet KL.fra blandt andet KL.
De første frikommuneforsøg her-De første frikommuneforsøg her-
hjemme blev sat i gang i 1985 efterhjemme blev sat i gang i 1985 efter
svensk forbillede og førte til ændrin-svensk forbillede og førte til ændrin-
ger af styrelsesloven, folkeskole-ger af styrelsesloven, folkeskole-
loven, miljøbeskyttelsesloven ogloven, miljøbeskyttelsesloven og
planlægningsloven.planlægningsloven.

tekst MADS BRANDSEN

Det er en ”lidt vild idé”, erkendte
statsminister Mette Frederiksen
(S), da hun i sin åbningstale i Folke-
tinget tidligere på måneden løftede
sløret for en del af regeringens læn-
ge ventede nærhedsreform.
Syv kommuner bliver frikommuner
i et hidtil uset omfang. De får mu-
lighed for at droppe så godt som alle
love og regler på et af tre velfærds-
områder: Folkeskolen, dagtilbud og
ældreområdet.
De syv er udpeget af regeringen, så
der både geografisk og partipolitisk
er en pæn spredning.
En af kommunerne er Esbjerg, der
med forsøget får lov til at befri fol-
keskolen fra de mange snærende
bånd i lovgivningen.
– Det er fantastisk at kunne starte
fra et blankt stykke papir. Det er en
hel unikmulighed, lyder den umid-
delbare reaktion fra borgmester i Es-
bjerg Jesper Frost Rasmussen (V).
Søndag før åbningen af Folketinget
fik han og de seks andre borgmestre
et opkald fra statsministeren, hvor
hun orienterede om udpegningen.
På folkeskoleområdet vil der kun

være ganske få hegnspæle, der af-
grænser forsøget: Det skal fortsat
være gratis for den enkelte elev at gå
i folkeskolen, der skal fortsat være
skoledistrikter, og folkeskolen skal
sende eleverne til afgangsprøver i
9. og 10. klasse. Ellers er der rimelig
frit spil, og det vil Esbjerg forsøge at
få mest muligt ud af.
– Vi kommer til at involvere ledere,
lærere, forældre, pædagoger og ele-
ver i at få skabt fremtidens skole.
Skal vi lave kvalitetsrapporter på
denmåde, vi har gjort indtil nu?
Skal vi have nationale test? Skal vi
pille ved skoledagens længde, spør-
ger Jesper Frost Rasmussen – og
har ikke svarene. Ikke endnu.
– Det eneste, jeg ved, er, at vi får rig-
tig travlt, siger han.
Planen er nemlig, at Esbjergs skoler
er klar til den nye og friere virkelig-
hed allerede fra næste skoleår.

Politikerne ved ikke altid bedst
Samme toner lyder fraHolbæks
borgmester, Christina Krzyrosiak
Hansen (S).
– Jeg synes, vi har rigtig gode skoler i

HolbækKommune.Mendet betyder ik-
ke, at vi ikke skal udnytte det her. Der er
stadig formange børn, der ikke har det
godt. Der er stadig formange, der ikke
lærer det, de skal. Det skal vi have lavet
ompå, skriver hun i en kommentar.
Det er ved dettemagasins deadline
stadig ganske nyt, og derfor vil Chri-
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Hvor sværtman end kan
havemed at tro det, kanman
jo ikke helt afvise, at vi har en

regel eller procedure et sted, der kan
håndteres lidt lettere.
Leon Sebbelin (R), borgmester, Rebild

stina KrzyrosiakHansen ikke være helt
konkret på, om det er de nationale test,
klassestørrelserne eller noget helt tred-
je, der skal droppes eller ændres.
– Præcis hvad vi skal gøre, vil jeg in-
sistere på at ventemed. Jegmener, at
en af de store fejl i skolepolitikken har
været, at politikere harment, at de bare
skulle sætte sig ind i etmødelokale og
diktere, hvordanman skulle drive skole
lokalt. Sådan skal det ikke være i Hol-
bæk. Politikerne ved ikke altid bedst.
Derfor vil jeg nu sætte en proces i gang,
hvor alle dem, der er i skolen hver dag,
kan kommemed bidrag til, hvad vi skal
bruge de her frihedsgrader til, så børne-
ne kan få en bedre dag, skriver hun.
I Viborg glæder borgmester UlrikWil-
bek (V) sig til at kunne sætte ældreom-
rådet frit.
– Som jeg har forstået det, bliver vi sat
rigtig fri. Det kræver noget af os som
kommune. Så snart vi har fået lidtmere
at vide om rammerne, skal vi i gangmed
at se på, hvordan vi griber det an, siger
han.
Han håber, at den sammenhængsmo-
del, som kommunen arbejder ud fra
– og som kort fortalt bygger på de fem
temaer bæredygtighed, vækst og socialt
ansvar, sundhed, læring og uddannelse
samt oplevelser og fællesskaber – kan
gøre, at Viborg kan nå endnu længere
med frikommuneforsøget.
– Vi arbejder ikke så søjleopdelt. Jeg
forestillermig, at vi kan lave noget på
ældreområdet, der går ind over social-
og sundhedsområdet. Det skal i hvert
fald forsøges, siger han.

Hele børnelivet skal med
I den kommende tid vil medarbejderne
blive spurgt om, hvilke regler de
gerne vil være fri for. UlrikWilbeks
umiddelbare bud er den unødvendige
dokumentation.
– Jeg vil håbe, der kommer det ud af
det, at alt det unødvendige, vi gør, som
går ud over velfærdsopgaver, det får vi
klarlagt. Jeg oplever det som en vide-
reførelse af frikommuneforsøgene, der
var meget smalle og meget begrænse-
de. Det her er langt mere op til os. Det
er alletiders chance for, at den kommu-
nale selvforvaltning kommer i højsæ-
det, og den er vi klar til at gribe, siger
UlrikWilbek.
I Rebild glæder borgmester Leon Seb-F
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belin (R) sig over at kunne befri dag-
tilbuddene fra lovgivningens mange
snærende bånd.
–Min ambition er, at vi kan tage hele
børnelivetmed – altså framinus ni
måneder til skolealderen. Deri ligger
der formig at se enmulighed for at
bryde den sociale arv. Alle undersø-
gelser og forskning viser, at jo før vi
griber ind, desto bedre går det, siger
han.
Rebild har i dag knyttet kommunens
dagplejere sammenmed dagtilbudde-
ne, når det kommer til ledelsen. Det
kunne lade sig gøre, men der var en
række formalia, der skulle på plads.
Sådan noget bliver lettere fremover,
og det agter Rebild at udnytte.
– Der ligger en stor tillidserklæring
i, at vi er kommetmed på listen. Det
forpligter også. Jeg synes, det kalder
på, at vi kigger grundigt på, hvordan
vi driver dagtilbud i dag. Hvor svært
man end kan have med at tro det,
kanman jo ikke helt afvise, at vi har
en regel eller procedure et sted, der
kan håndteres lidt lettere, siger Leon
Sebbelin.
Det handler ifølge hammeget om at
give ledelse og medarbejdere mulig-
hed for at finde de gode løsninger.
Også på de kommendeminimums-
normeringer.
– Jeg går ud fra, at vi bliver fri for
dem i første omgang. Jeg mener, vi
skal have minimumsnormeringer på
kommuneniveau og ikke på institu-
tionsniveau i en erkendelse af, at der
er nogle steder, man skal have bedre
normeringer end andre. Den frihed i
tilrettelæggelsen vil jeg gerne have.
Måske kan forsøget bidrage til, at det
bliver på kommuneniveau, siger han
forhåbningsfuldtt.•mdbr@kl.dk

FRIKOMMUNEFORSØG I
ROLLS ROYCE-UDGAVEN
Regeringens nærhedsreform får også en pæn mod-
tagelse blandt aktørerne på velfærdsområderne.

Det er positivt, at regeringen omsider
vil gøre opmeddet overflødige bu-
reaukrati i kommunerne.
Sådan lyder reaktionen fra fagfor-
bundetDjøf på de nye forsøg, hvor
syv kommuner sættes fri på hvert sit
velfærdsområde.
–Vi er glade for, at statsministeren
i dag foreslår frikommuner i Rolls
Royce-versionen.Det er et opsigts-
vækkende forslag.Mendet er den
type forslag, der skal til, hvis vi for
alvor skal lykkesmed at slippe afmed
unødvendigt bureaukrati og skabe
mere tillid, faglighed og arbejdsglæde
i den offentlige sektor, sigerDjøfs for-
mand,HenningThiesen.
Også hos fagforbundet FOAer for-
bundsformandMona Striib positiv.
–Det er rigtig godt at vende vane-
tænkningen ryggen og give ansatte
og ledere friheden til at slippe deres
faglighed fri. Vi ser gerne på, hvordan
vi sætter tilliden i centrumude på
arbejdspladserne. Kontrol kan være
nødvendig,mendet er gennem tillid,
at vi udvikler velfærden, siger hun.
HosLedernesHovedorganisation pe-
ger formand SvendAskær på, at eks-
perimentet kun vil lykkes, hvis den
kommunale ledelse styrkes.
–Regulering og bureaukrati dæk-

ker ofte overmangel på reel ledelse.
Regeringens foreslåede forsøg for syv
kommuner åbnermulighed for at ved-
tage klaremålsætninger, give lederne
et klart ledelsesmandat og skabe et
større, reelt ledelsesrum, siger han.
Direktør forÆldre SagenBjarne
Hastrup glæder sig over, at det nye
initiativ fra regeringen kan være ”be-
gyndelsen til en gennemgribende og
grundig forankring af heleældreom-
rådet”, der ifølge ham trænger til en
kulturrevolution:
–Det er vigtigt at slå fast, at der er
ikke nogen enkel løsning påældreple-
jens problemer. Dermangler ressour-
cer, det er sikkert,mendet er ikke
gjortmeddet. Skal vi genskabe nær-
heden og trygheden iældreomsorgen,
skal vi også kigge på de ansattes fri-
hed og faglighed, siger han.
Landdistrikternes Fællesråd pointe-
rer i en kommentar, at det er spæn-
dende at sætte kommunerne fri,men
drømmer samtidig omendnumere
frihed helt lokalt.
– Idéen omat sætte et helt politikom-
råde fri er noget, der også kunne give
mening på det helt nære landsbyni-
veau.Det er her, der for alvor er brug
for at bringe nærheden tilbage, så alle
danskere i heleDanmark oplever, at

sammenhæng-
kraften bliver
styrket, ikke
svækket, i årene,
der kommer. Et
andet politik-
område, somdet
kunne give rigtig
godmening at
sætte fri, er pla-
nområdet, siger
formand Steffen
Damsgaard.•
mdbr@kl.dk
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