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Kære borgmester 

 

Mange tak for den store interesse for at indgå en velfærdsaftale.  

 

KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2023 bedt alle kommuner 

om at melde ind, på hvilket område de ønsker frisættelse. Fire kommuner 

har fået svar på, at de kan blive frisat på beskæftigelsesområdet, og syv 

kommuner har eksisterende velfærdsaftaler. Alle øvrige kommuner har 

meldt tilbage til KL med ønske om enten at blive frisat på dagtilbuds-, fol-

keskole- eller ældreområdet, eller ingen af områderne. Tak for det.   

 

Det var indtil for nyligt vores forventning, at rammerne for frisættelse på 

hhv. ældreområdet, folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet ville være 

kendte forud for kommunernes interessetilkendegivelser. Vores forvent-

ning var således, at vi nu ville stå i en situation, hvor kommunerne hurtigt 

kunne modtage en tilbagemelding om, hvilket område kommunen kunne 

blive frisat på og inden for hvilke rammer.   

 

Rammerne for frisættelsen på både folkeskole- og dagtilbudsområdet er 

imidlertid endnu ukendte. Og en del kommuner har i tilkendegivelserne 

taget forbehold for, at rammerne har betydning for kommunens ønske om 

frisættelse. Det er helt naturligt og forståeligt, hvilket vi også har formidlet 

til ministeriet, som bakker op om synspunktet.  

 

Der er i onsdags udskrevet folketingsvalg, og rammerne for frisættelsen 

kommer derfor ikke på plads foreløbigt. KL vil, når der er dannet en ny re-

gering, gå i dialog med regeringen om, hvordan kommunerne fremadret-

tet kan sikres kommunalpolitiske frihedsgrader i opgavetilrettelæggelsen.  

 

Mange kommuner arbejder uafhængigt af velfærdsaftalerne på højtryk 

med at styrke innovation og kvalitet i opgaveløsningen. Dette arbejde vil 

KL understøtte og fortsætter med at indsamle erfaringer og gode råd fra 

de kommuner, som allerede er omfattet af en velfærdsaftale eller på an-

den måde har gjort egne relevante erfaringer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Vendelbo 

 


