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Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtil-

buds- og ældreområdet 

 

Kære borgmester 

 

Det fremgår af økonomiaftalen for 2023, at alle 98 kommuner skal have 

mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive 

frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde. 

 

Dette brev indeholder information om den videre proces, hvor hver kom-

mune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller 

ældreområdet. Der er sendt særskilt brev ud til jer om processen for at til-

kendegive interesse for at blive frisat på beskæftigelsesområdet, hvilket 

er muligt for i alt fire kommuner. 

 

KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på et område. 

Det er en god mulighed for i den enkelte kommune og på tværs af kom-

muner at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med le-

delse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren.   

 

Rammerne for velfærdsforsøgene 

Der er indgået aftale på Christiansborg om rammerne for velfærdsafta-

lerne på ældreområdet, herunder hvilken lovgivning frisættelsen omfatter 

på området, og hvilke hegnspæle, der fortsat vil gælde. Den politiske af-

tale om rammer og hegnspæle er vedhæftet dette brev.  

 

De igangværende forhandlinger på skole- og dagtilbudsområdet er endnu 

ikke afsluttet, og i skrivende stund vides det ikke, om der vil blive indgået 

en aftale på denne side af sommerferien. KL vil udsende information 

herom, så snart der er indgået en aftale. 

 

Inspiration til kommunens beslutningsproces 

KL har igangsat et fælleskommunalt program for velfærdsforsøg. Formå-

let med programmet er at understøtte kommunernes arbejde med vel-

færdsforsøg i forbindelse med frisættelsen og sikre opsamling, erfarings-

udveksling og koordination på tværs af kommuner. I vil modtage mere in-

formation om programmet løbende.  

 

I første omgang inviteres der til et inspirationswebinar om muligheder og 

potentialer ved at blive frisat på hvert af de 3 områder. Formålet med in-

spirationswebinaret er bl.a. at understøtte den proces, hvor I skal be-

slutte, hvilket af de 3 områder kommunen ønsker frisættelse på.  
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Webinaret henvender sig til både borgmestre og øvrige kommunalbesty-

relsesmedlemmer. Webinaret finder sted primo september. Mere informa-

tion følger. 

 

Proces ift. kommunens tilkendegivelse af ønsker 

I kan i nedenstående link tilkendegive jeres interesse for, hvilket af de tre 

områder I gerne vil frisættes på.  

 

I linket bliver I bedt besvare 

1) På hvilket område jeres kommune ønsker frisættelse?  

2) Evt. uddybning/begrundelse for det valgte område.  

3) Hvis ikke kommunen kan få frisættelse på det ønskede velfærdsom-

råde, er der så et af de andre områder, I i stedet ønske frisættelse 

på?  

4) Evt. uddybning.  

5) Oplysninger om kontaktperson. 

 

I kan besvare via dette link:  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FCPC84QXLJ1P 

 

Svarfristen er den 30. september.  

 

Herefter vil KL på baggrund af jeres tilkendegivelser gå i dialog med re-

geringen om fordelingen på de tre områder. Vi vil hurtigst muligt give jer 

en tilbagemelding på den videre proces. Vi håber naturligv is, at det bliver 

muligt at imødekomme alle ønsker. 

 

Hvis der er spørgsmål, er I meget velkomne til at tage kontakt til Louise 

Tarp Thorgaard, ltr@kl.dk 3370 3734  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Vendelbo 
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