Mere information på www.oim.dk

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET
- statslige og lokale regler
Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller
statslige institution. Se vejledning til ansøgningsskemaet.

Offentlig institution/privat
Det sociale område i Region Syddanmark
leverandør/medarbejder/leder
Adresse
Damhaven 12, 7100 Vejle
Tlf. nr.
76631000
E-mail
kontakt@rsyd.dk
Kontaktperson
Trine Andersen, tlf. 29202011, mail: tra@rsyd.dk
Dato for ansøgning
Navn på kommune, region
Region Syddanmark
eller statslig institution
Kontaktperson i kommunen,
Trine Andersen, tlf. 29202011, mail: tra@rsyd.dk
regionen eller den statslige
institution
Dato for politisk godkendelse
(hvis kommune eller region)
Del A. Beskrivelse af problem og foreslåede løsning
1. Overordnet beskrivelse Manglende mulighed for at beboere på regionale sociale botilbud
af problemet
kan købe tilkøbsydelser af det regionale sociale botilbud, som
vedkommende har ophold på.

2. Beskrivelse af løsningsforslag eller forsøg, hvis
der søges om dette.

Regionale sociale botilbud må ikke på nuværende tidspunkt
sælge tilkøbsydelser til beboerne på de sociale botilbud,
eksempelvis ekstra rengøring, pedelydelser mv. på sociale
bosteder, idet dette betragtes som konkurrenceforvridende;
eksempelvis må en pedel på et bosted ikke tilbyde at hænge et
billede op på væggen for en beboer mod betaling.
Beboerne er derfor henvist til at købe ydelsen hos private
leverandører. Dette kan være upraktisk, da det giver personalet
ekstra arbejde at skulle finde en ekstern fagperson til at varetage
opgaven, som kan komme på et tidspunkt, der passer ind i
beboerens skema. I forhold til beboeren er det i mange tilfælde
mere tryghedsskabende, at hjælpen bliver leveret af kendt
personale, der i forvejen kommer i hjemmet, og således er kendte
af beboere og evt. pårørende. Samtidigt må forventes, at ydelsen
kan leveres til samme pris som eksterne fagpersoner ville
forlange, eller evt. en smule billigere, idet der sjældent vil skulle
indregnes omkostninger til transport.
Skabe lovhjemmel til regionale sociale botilbud kan levere
tilkøbsydelser til beboerne mod betaling. Der ønske en hjemmel
svarende til § 15 i lov om frikommunenetværk (lovbekendtgørelse

nr. 831 af 25. juni 2018 om frikommunenetværk) med de
modifikationer, der er nødvendige som følge af, at ydelsen skal
leveres af et regionalt botilbud
3. Målgruppe
Regionale sociale botilbud samt beboere, der har ophold på disse
botilbud
4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser
4.1. Hvilke målbare kriterier
Monitorering af antal salg af tilkøbsydelser til beboere på
opstilles for forslaget
regionale sociale botilbud.
succes?
4.2. Forventet resultat,
Mere tilfredse beboere, idet det forventes, at opgaven, der ønskes
herunder eventuelle
tilkøbt fra det regionale botilbud, løses smidigere og med større
økonomiske eller
tryghed for beboerne end, hvis opgaven skal løses af en ekstern
administrative gevinster
fagperson.
5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal der dispenseres fra?
5.1. Hvilke statslige regler?
Indførelse af tilsvarende bestemmelse for regionale botilbud som
§ 15 i lov om frikommunenetværk
5.2. Hvilke lokale regler?
Del B. Udfyldes kun hvis der ansøges om at foretage forsøg
6. Dokumentation, opfølgning og evaluering
6.1. Tilrettelæggelse af
opfølgning
6.2. Hvordan sikres en
fortsat efterlevelse af
lovgivningens overordnede
formål?
6.3. Hvordan sikres
borgernes retssikkerhed
fortsat?
7. Hvor mange offentlige
institutioner/private
leverandører foreslås
omfattet af dispensation?

Vejledning til
ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET
- statslige og lokale regler
Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den ansvarlige kommune,
region eller statslige institution.
Skemaets punkt 1-5 skal altid udfyldes, mens punkt 6-7 kun udfyldes hvis
kommunen/regionen/den statslige institution ønsker at foretage forsøg med dispensation fra
gældende regler.
Videre proces:
Ansøgning om forsøg, hvor lokale regler udfordres
è Ansøgningen behandles af relevant kommune, region eller statslig institution
Ansøgning om forsøg, hvor statslige regler udfordres
è Ansøgningen fremsendes til det relevante ressortministerium.
1. Overordnet beskrivelse af problemet
I dette felt foretages en overordnet beskrivelse af det problem eller den uhensigtsmæssighed
ved gældende regler som er identificeret. Det kan eksempelvis være et overflødigt
dokumentationskrav eller en arbejdsgang er unødigt bureaukratisk og medfører
administrativt arbejde på bekostning af tid til kerneydelsen.
2. Beskrivelse af løsningsforslag
Her beskrives den foreslåede løsning på ovenstående problem. Det kan eksempelvis være
et forslag om at fjerne eventuelle uhensigtsmæssige regler eller at ændre på de nuværende
arbejdsgange, så de bliver mindre bureaukratiske.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at afprøve løsningen på
problemet i praksis, beskrives forsøget i dette felt og punkt 6-7 udfyldes.
3. Målgruppe
Her præciseres hvilken målgruppe, som er berørt af problemet og vil blive berørt af
løsningsforslaget. Det skal i den forbindelse oplyses, hvilke grupper, hvilke typer opgaver, og
hvilke dele af den offentlige institution/private leverandør, der er berørt.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage forsøg med
løsningen, vil det være for denne målgruppe.

4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser
4.1 Hvilke målbare kriterier opstilles for forsøgets succes?
Her beskrives hvilke succeskriterier der opstilles for løsningsforslaget. Formålet med et
froslag kunne eksempelvis være øget brugertilfredshed. I så fald kunne et konkret mål være,
at der er en stigning i den andel af brugere, der svarer, at de generelt er tilfredse med den
service, de får.

4.2. Forventet resultat, herunder eventuelle økonomiske eller administrative gevinster
Her beskrives, hvilket resultater man forventer af forsøget, herunder eventuelle økonomiske
og administrative gevinster.

5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal det dispenseres fra?
Her angives de konkrete regler og/eller bestemmelser, som der skal dispenseres fra for at
implementere løsningsforslaget.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage forsøg vil det være
disse regler, som der dispenseres for i forsøgsperioden.
5.1. Hvilke statslige regler?
Her angives hvilke love, bestemmelser, bekendtgørelser osv. på statsligt niveau, som der
skal dispenseres fra.
5.2. Hvilke lokale regler?
Her angives hvilke regler på lokalt niveau, som der skal dispenseres fra.
6. Dokumentation, opfølgning og evaluering
OBS: Udfyldes kun hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage
forsøg
6.1. Tilrettelæggelse af opfølgning
Her beskrives, hvordan der følges op på, om de i punkt 4. opstillede konkrete mål nås. Det er
vigtigt at gøre sig klart, hvorledes de konkrete mål kan måles. Evalueringen skal som
minimum give svar på spørgsmålene i det udarbejdede evalueringsskema.
6.2. Hvordan sikres en fortsat efterlevelse af lovgivningens overordnede formål?
Her beskrives, hvorledes lovgivningens overordnede formål fortsat efterleves under forsøget.
6.3. Hvordan sikres borgernes retssikkerhed fortsat?
Her anføres, hvilke initiativer man om nødvendigt vil tage for at sikre borgernes
retssikkerhed.

