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Forsøgsindhold 

Hvorfor er vi frikommune? 

Ikast-Brande Kommune har valgt at søge om frikommune-status, da vi mener, at vi kan 
tilrettelægge det sociale arbejde med børn og familier på en mere smidig måde. Ved at søge om 
dispensation fra enkelte regler i Serviceloven, så mener vi, at vi kan halvere den tid, der går, fra 
Familierådgivningen bliver opmærksomme på, at en familie har behov for hjælp, og til hjælpen er 
iværksat. 

Målet er at øge trivslen blandt udsatte børn og unge ved at styrke det forebyggende sociale 
arbejde, så børn og unge modtager den rette hjælp så hurtigt som muligt, og senest inden for 6 
uger. 

Hvad har vi fået dispensation fra? 

Ikast-Brande Kommune har fået dispensation fra: 

 Servicelovens § 50: Det betyder, at vi ikke længere skal lave børnefaglige undersøgelser. I
stedet laver vi en socialfaglig vurdering af behovet for støtte i de første møder med
familien.

 Servicelovens § 48: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke længere skal lave
børnesamtaler på bestemte tidspunkter i et sagsforløb. I stedet laver vi en plan med det
enkelte barn om, hvordan han/hun ønsker at blive involveret i sin egen sag.

 Servicelovens § 140, stk. 1 og stk. 3-7: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke
længere skal lave handleplaner efter de rammer der er beskrevet i § 140. I stedet vil
Ikast-Brande Kommune sammen med familien og familiens netværk udarbejde mål for
ønskede forandringer for barnet. Ikast-Brande Kommune vil derefter følge op på planen
hver 6-12 uge.

Forsøgshjemmel 



Lov om frikommunenetværk § 10, stk. 2. Der er givet dispensation fra: Servicelovens § 48, 50, 

140, stk. 1 og 3-7. 

Forsøgsbeslutning 

Godkendt i Byrådet d. 19.12.2016 

Endelig godkendt af Børne og Socialministeriet d. 15.02.2018. 

Forsøgsmateriale 

Materiale om ny type underretningsmøde: https://rettidigindsats.ikast-brande.dk/
underretning-og-jura 

Lov om frikommunenetværk: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/658 

Hvis du ønsker yderligere materiale, så kontakt: 

Projektleder Birgitte Rønnow:  

Telefonnummer: 30670439 

Mail: biron@ikast-brande.dk 

Eller 

Udviklingskonsulent Frej Andersen 

Telefonnummer: 51625812 

Mail: frand@ikast-brande.dk 
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