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chefenstatsrådet civildepartenentetförTill och

bemyndigadeden regeringendecemberbeslut 13 1990Genom
särskildtillkallacivildepartementetför attchefen en

redovis-sammanfattandeuppgiftmed göraattutredare en
ökadförsöksverksamheten medning erfarenheternaav av

självstyrelse.kommunal

bemyndigandet den decemberförordnadesstöd 27Med av
till särskild utre-riksdagsledamoten LekbergSören1990

dare.

kanslirådetsakkunnig förordnades dag GunnarSom samma
januaridenförordnades 1991experter 18somHermanson.

departementsrådet RolfEkström,hovrättsassessorn Eva
Lyrevik, sakkun-ThomasdepartementssekreterarenLindell,

Kjellsson,Johansson, Pernige hovrättsassessornDan
departementssekreterarensektionschefen Arne Myrbeck,

departementsrådet BillyNorling, Thorstenson,Christer
departementsrådet Wallin, departements-Sven-Erik

Erik sekreterarenförste Larssekreteraren westman och
Norlingöhrman. ersattshar maj departe-den 199113 av

experter har ävenBrasch. Sommentssekreteraren Magdalena
projektledaren Fridolf och departements-Marieförordnats

från respek-den 26 1991Per Bengtssonsekreteraren mars
maj 1991.tive 13

åt förordnades den decem-utredningen 27sekreteraresom
NilssonJörgen ochdepartementssekreteraren1990ber som

Anita Eriksson. Nilssonsekreterare fil.biträdande kand.
forskningsledaren Kaifrån den 4 ersatts1991har avmars

Kronvall.



frikommunutredningen.Vi antagithar namnet

tidigareUtredningen överlämnat delbetänkandet SOUhar
Frikommunförsöket medErfarenheter försöken199125 av-
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SAMANFATTNING

varithuvuduppgifter ihar del attUtredningens denna
författningsändringar avlösa för-föreslå kandels som

verksamhetsområden,olika delsinomsöksverksamheten
som ochutvecklaförsöksverksamheten metod attbelysa

Tidigare utred-verksamheten. harförnya kommunaladen
påsinpresenteratningen 199125i SOUbetänkandet syn

nämndorganisation.friaremedförsöksverksamheten en

frikommunförsökets bakgrund samtbeskrivskapitelI 1
bl.a. attförlopp. konstaterasDetochdess genomförande

från nio primärkommuner och treökatfrikommunerantalet
primär-till för närvarande 36landsting 1984vid starten

expansion försöketlandsting. Dennakommuner och fyra av
utvidgariksdagen för-beslötatt 1988hänger medsamman

i princip lands-ochalla kommunertillsöket omfattaatt
samtidigtattintresserade att delta ochting avsom var

utgången jämförandeetttill 1991. Iförlänga försöket av
ifrikommunförsöken Nordenperspektiv finner attman

nerifrånreformstrategi sin ochmedrepresenterar nyen
framstårviktigaste för-egenskapendenupp-modell. som

funktion murbräcka.söksverksamhetens som

ändringartillbeskrivs förslagkapitlet dedet andraI
frikommunerna lagt samtframstatliga regler somav

dis-närabehandling dessa. de 300regeringens Avav
inledningiin försöketslämnadespensansökningarna som

fjärdedelar. Härutövertillgodosågs i olika avseenden tre
dispen-ytterligarebeviljatfortlöpanderegeringenhar

översiktligt försöksverksam-redovisaskapitletIser.
områdesvis.inriktningomfattning ochhetens



II
utvärderingarocherfarenheterredovisas ÖVkapitel 3I

sådana studier ochdelsgällerDetförsöksverksamheten.
frikommuenrnaänandrautförtsutvärderingar avsom

erfarenheter.frikommunernas egnasjälva, dels

driftansvar för pri-kommunaltmedpågående försökenDe
inteännuharÖrebro kommunermärvården Gnosjöi och

Endast över-mening.egentlig meraihunnit utvärderas
enskildai försökendeförstudierstudier ellergripande

bl.a.harlägesrapportEnligt mangenomförts.har en
tjänstesamordning.vinsteråstadkommit vissa genom

varitharkombinationstjänsters.k.Upplevelserna av
hemsjukvårdochhemtjänstsamordningen mellanpositiva.

stånd.få tilllång tidtagit atthaanses

visat sigsjukskrivning harutvidgadFörsöket med egen
sigsägerRiksförsäkringsverket RFVkostnadsdrivande.

sjukskrivningsbeteendet,vunnit kunskapökadha enom
påverkaför attvärdefullbetraktaskunskap somsom

sjukskrivning.tillattityderna

soci-försäkringskassan ochsamverkansprojekt mellanEtt
örebro till förbättraatti syftandealförvaltningen

underhållsbidrag bidragsförskottochadministrationen av
hanteringenpositiva attresultat. RFVhar haft anser

försäkringskassorna.siglämpar förvälmycket

områdepå kvantitativtharskolansFörsöksverksamheten
utvärderingsrapportEnligt harvarit omfattande. en

två hållningar tillolikaintagit försöket;frikommunerna
marginellförändringarna spela roll,är att anses enen

sistnämndapassiv.negativär och Detmedan en annan
fått på söktaavslaggäller främst kommuner som

påfinnsdispenser. omskapandedetta teckenTrots av
ståndkommit tillinte utanverksamheten som

genomgångdiskussionfrikommunförsöket, ocht.ex. en om



III

regelsystem.kommunernas egnaav

ilantbruksnämnden län försökJämtlands har ettInom
särskild delegation för Bräckegenomförts med kommun.en

iaktivering näringarna utvecklingde ocharealaEn av en
positivaövrigt landsbygden bland resultatrapporterasav

till vidgadeförsöket. hänförs deeffekterDessaav
till informationmeningsutbyte imöjligheterna och mer

frågor. utvärderingenprincipiella Enligt överväger dock
positiva krävtsinte de effekterna de extra resurser som
administrera delegationen.för att

på arbetsmarknadspolitiskagäller försöken detNär det
området, positivarapporteras erfarenheter s.k. sys-av

frilandstingselsättningskontrakt länsar-ochmellan ett
sektorsövergripande samarbetebetsnämnden samt att ett

i destimulerats kommuner där arbetsmarknads- och ut-
bildningsfrågorna försöket med arbets-samordnats. Inom

få direktförmedlingsnämnder fattatshar beslut harsom
enligtfrikommunförsöket utvärderingsrappor-göramed att

påvisas finns konfliktdetattrapportIten. annan enen
arbetsmarknadspoli-inflytande överökat kommunaltmellan

nationella finns risk fördet intresset. Dettiken och en
inlåsning enligtarbetskraften rapporten,s.k. av som

också idén statsbidraggenerella äratthävdar om mer
från effektivitetssynpunkt.tveksam

utvärdering försöketRiksrevisionsverkets medRRV av
bostadslån visar kommuner-beslutanderätt attkommunal om

lån låntagar-tillpositiva till få beslutaattär omna
småhus. handläggning serviceoch bättreSnabbarebyggda

Ävenpositiva länsbostadsnämndernaframhålls efekter.som
positiva till att beslutRRVallmänt försöket. anserär

bostadsanpassningtillkombinationlån i bidragmedom
lämpliga mät-beslutsfattande.för Dekommunaltärinte

administrativa vinsternabara av



IV

fråga tillstatligt stödibeslutanderättkommunal om
vidförbättringsåtgärder gjortsi bostadshus harvissa

i storstadslänen.främstlänsbostadsnämnderna,

itvå ettfrikommunförsöket analyseratsstudier harI
för-perspektiv. beträffar utfalletövergripande vad av

avreglering Strömberg,med Larssöksverksamheten menar
motståndetföljdtill delsurvattnadesförsöketatt av

från i ämbets-sektorsintressen fackdepartement,starka
organisationer, förfackliga utrymmetdels attverk och

påin olika Strömbergsätt.dispensansökningarna snävades
framhåller bieffekterpositivavissa försöket, t.ex.av

själva samarbeteinom frikommunerna ökatavreglering samt
sektorsgränserna stat-och mellaninom överkommunerna,

attitydmässigHärtill kommerliga kommunalaoch organ. en
påverkan till diskussionstimulans lokaloch en omen

Montin harStigförändring kommunala verksamheten.denav
framhållit, pågårstudie att deti sin ettbl.a. om-

vid sidanutvecklings- förnyelsearbeteochfattande av
ärfrikommunförsöket. slutsats dettaEndet formella av

uppifrånalltid projektinte är kommandedetatt gersom
fråga innovationeribäst och förnyelse.resultat om

tillfrågats sju attfrikommuner har rapporteratAv 21 som
möjligheten till friareutnyttjat att skapade endast en

således särskildaintenämndorganisation utnyttjatoch de
Frikommunernas försöksverk-dispenserna. omdömenegena om

hållnarelativt och,kortfattade ochär allmäntsamheten
positiva.i flesta fall,de allra

Finlandkapitel beskrivs frikommunförsöken i Danmark,I 4
utförliga försöketdokumentationenoch mestNorge. Den av

finns i utvärderatsdär verksamheten i ettNorge,
forskningsprojekt tillgett ettomfattande upphovsom

tjugotal rapporter. Dessutom har kommunaldepartementet



stortingetfrikommunförsöket tillutförligt avrapporterat
framgårjämförande studievåren nordiskt1991. Av en

innebär samspelnärafrikommunförsöken ettbl.a. att
iinitiativet storoch attmellan och kommunernastaten

avvikelsepå själva,kommunernautsträckning lagts en
förändringspraxis ifrån Norden.traditionellen mer

studienenligt varandrasrepresenterarSverige och Norge
politiskt-administrativadengällermotpoler när det

Sverigeidispensansökningarna; harsakbehandlingen av
omständlig, kommunal-i harbehandlingen varit Norgemera

vittgående Studien fram-befogenheter.departementet haft
nivåpå övergripande dethåller erfarenheterviktigatre

gångi för-försöken;lång medkommatagit tid atthar
värdemässiga konflikter; värdetsöken har medfört av

ärinnovationssynpunktfrån spridnings- ochförsöken
oklart.

frikommunförsöketvärderasochkapitel somI 5 summeras
förnyelse.utveckling ochförmetod

frikom-sammanfattningsvis, attUtredningen konstaterar
sidatydlig, positivrelativtmunförsöket har somen

nämndorganisationen. Försöketfriaredenrepresenteras av
svårbedömd sidatydlig,också mindrehar sommeraen

från statliga regler.dispenseringen Irepresenteras av
utredningendiskuterarsynpunktertillanslutning dessa

statliga ansvaret ochavvägningen mellan detprincipiellt
frihetsönskan.kommunernas

bieffekternapositivaredovisadeTill tidigare avde
dynamiskautredningen vissaläggerfrikommunförsöket

försöksverk-gällerförsöksverksamheten. Deteffekter av
tillbidrag bl.a. skolanspositivasamhetens



VI

Brunflo-projektet, innebärandeÄvenavreglering. s.k.det
vård ochinom ochsamverkanför omsorg,modellen ny

framhålls intressantasjukvården iinom somDalamodellen
sammanhang.detta

frikommunförsöketär attomdömeUtredningens avslutande
utvecklingför ochoväsentlig roll för-intespelat en

även intedetverksamheten,kommunalanyelse den omav
alltför högt ställdatill de kanskekunnat leva upp

tillkomst.vidförväntningar dessskapadessom

utredningenkapitlet lämnarsjätte sinadet avslutande,I
åtgärder dispensernagällandetill debeträffandeförslag

årsskiftetvidavslutninginför frikommunförsökets
19911992 .

frikommunlagen, försöksverksamhetlagens.k. dvsDen om
föreslåsfriare nämndorganisationmed kommunalen avvec-

fråganavveckling Överförmyndar-klas. kräverEn att om
nämnder vilketlöses, kan ske generell ändring igenom en

föreslårföräldrabalken. Utredningen möjlighetenäven att
bedriva pensionärs-försökatt med närvarorätt för och

handikapporganisationer fårenligt Dalamodellen fort-
sätta.

Lagstiftningen undantag för kommuner landstingochom
från tillsynskravet enligt tillsynlagen över stiftel-om

föreslås så fårändras att den generell verkan ochser
höjsvärdegränsen tillatt kr.300 000

föreslår fråganUtredningen att kommunal beslutande-om
vissarätt beträffande föremålskyddsrumsärenden blir för

överväganden inom pågåendeför den översynenramen av
civilförsvaret.



VII

primärvård i regikommunalförsökengäller medNär det
lagstiftningenföreslår iutredningen ändring somen

kommunaltförsöksverksamhet medmöjliggöra fortsattskall
kommunalt huvudmannaskapmeddriftansvar, även försökom

från årsskifte.möjligablir kommande

föreslår lagstiftning ligger tillUtredningen att den som
fårBrunflo-projektet i Jämtland fortsattförgrund

försöksperioden förlängs med ytter-giltighet samt att
år.ligare tre

patientavgifterenhetliga förFörsöksverksamheten med
föreslåssjukvårdande behandlingläkarvård och annan

föranledd slopadei denreduceradförlängas form, aven
årsskiftet.vidpatientavgifter senasteregleringen av

föreslår, försöksverksamhet medUtredningen lagenatt om
vårdtillståndsprövning vissa förhem ochförkommunal

socialtjänstlagen upphöraenligt skall och attboende
tillståndså generellt skallsocialtjänstlagen ändras att

socialnämnden aktuella kommunen.ihos densökas

från föreskrifternaavvikelserFörsöksverksamheten med om
utredningens mening fort-grundskolan bör enligtiprao

på läroplanen.i avvaktan översynsätta aven

föreslår, ökadeförsöksverksamheten medUtredningen att
enligt djurskyddslagentillsynvidbefogenheterkommunala

pågåendepå översynen deni avvaktan denförlängs av
Utredningen även attdjurskyddstillsynen. anserlokala

ilantbruksnämndensärskilda delegationen vidden
län avvecklas 1991.underJämtlands

föreslårområde utredningenarbetsmarknadspolitikensPå
ilåta ordförandeposten deövervägsmöjligheten attatt

besättasarbetsförmedlingsnämnderna av enlokala



VIII

föreslår,för Utredningenrepresentant kommunen. att
dispenseringen möjlighetenbeträffande placeraatt per-

i kommunalt beredskapsarbete hos privata arbetsgi-soner
åri ytterligareförlängs ett för de kommunervare som

dispens påiför närvarande har utvärderingavvaktan en
verksamheten.av

På område föreslårbostadspolitikens utredningen, att
frågan bådeförsöksverksamheten med de stödformerom som

omläggningen bostadsfinansieringssystemetberörs av av
inte direktstödformeroch de iberörs bör övervägassom

anslutning till det fortsatta omläggningenarbetet med av
finansieringssystemet.

föreslårUtredningen lagstiftningenatt kommunalom
tillståndsprövning lotterier utgångenupphör medav av
frikommunförsöket. ändringarGenerella lagstiftningenav
på området skett försöksperioden.har under

föreslårUtredningen slutligen, naturvårdsförord-att
såningen blirkompletteras att det möjligt för länssty-

tillrelserna kommunerna tillståndsprövningatt delgera
igällervad skyltar naturen.



1 INLEDNING

1.1 Uppdraget

tillutredningenEnligt Dir. 199079 hardirektiven
redovisninguppgift sammanfattandegöraatt av er-en

försöksverksamheten ökad kommunalmedfarenheterna av
frikommunförsöket. direktivensjälvstyrelse seI

huvuduppgifter.bilaga följande tre1 anges

uppgiften är värderaatt erfarenheternaförstaDen av
fri nämndorganisation.medförsöksverksamheten en

föreslåär för-uppgiften att generellaDen andra
fattningsändringar kan avlösa försöksverksamhetensom

verksamhetsområden.inom olika

uppgiften är försöksverksam-tredje att belysaDen
utveckla förnya den kommunalaatt ochheten metodsom

verksamheten.

redovisats i delbetänkandetuppgiften SOUförsta harDen
försökenFrikommunförsöket Erfarenheter med199125 av-

nämndorganisation. övriga uppgifternafriare be-Deen
betänkande.i föreliggandehandlas

utredningendirektiven vadskall beaktasägs attI som
frågorviktigapropositionenanfördes i 198384152 om

utvärderingen.bör vidbelysassom

frågor ärDessa
viktigaområden särskiltskada förvilka utansom-

enligtstatliga intressen kan utformas resp.mera
bedömninglandstingskommunsochkommuns egen



2

påverkasverksamhetenkommunalainnehållet i denhur-
styrningstatligminskadav

organisationer ochfrån medborgare,deltagandethur-
styrningenändradepåverkas denpartier av

organisation och verksamhetpå statligvilka effekter-
medförstyrningenändradedensom

kommunoch denstatförkostnadseffekter somvilka-
innebärstyrningenändrade

samhällsorganmellansamverkaniförbättringarvilka-
uppnås samtsom

vidtagitsåtgärder inommöjligheten göra deatt som-
generella.försöksverksamheten

del detutredningen tadirektivenEnligt skall av
tagitsutvärderingsmaterial, framuppföljnings- och som

stat-kommunberedningen samt annat mate-på uppdrag avav
fullföljandetförbetydelserial, kan avvara avsom

uppdraget.

utvärderingardeflerakomplicerande är attfaktorEn av
myndigheter, t.ex. lant-centralaplanerats blav asom

trafiksäkerhets-socialstyrelsen ochbruksstyrelsen,
halvårsskiftettill ellerredovisas 1991 omedel-verket,

vidfrikommunförsökets avslutandeinför eller efterbart
årsskiftet 199192.

framhållas tidkortai att densammanhanget,bör ävenDet
vållatstått vissautredningens hartill förfogandesom

frånuppgifterinsamlandetgällernärproblem, det av
vunnitssjälvafrikommunerna erfarenheterde som genomom
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på dispenserbaserasförsöksverksamhetendelden somav
från statliga regler.

framstårredovisats dethärbakgrund vadMot somsomav
till vadutredningsuppdraget koncentrerasrimligt att som

huvuduppgifter. innebärDetdirektiven benämnsi som
frånutgåri presenterasbetänkandedettavadatt som

föreslå författningsändringargenerellauppgifterna att
sist-metod.försöksverksamheten Denbelysaattoch som

sistauppgiften med den dekorresponderarnämnda av
enligt börfrågor direktiven 198384152och prop.som

försöksverksamhetenMöjligheterna att belysabelysas.
den kommunala verksam-förnyametod att utveckla ochsom

ibristernatill underlags-hänsynär med bl.a.heten
begränsade.materialet

Bakgrund1.2

regeringensi i enlighetjuni medbeslötRiksdagen 1984 -
proposition försöksverk-i att198384152förslag en-

bedrivassjälvstyrelse skulleökad kommunalmedsamhet
år årutgången beslötRiksdagen under 1988till 1988.av

utgångentillförlängasförsöksverksamheten skulleatt av
regeringenSamtidigt förår möjlighet att utse1991. gavs

försökskommuner.ytterligare

bl.a. att de deltagandeförsöksverksamheten ärmedSyftet
från föreskifterlandstingen avstegochkommunerna genom

möjligheterskall attförfattningarandraochi lagar ges
organisationen till lokaladen kommunalabättre anpassa

samhälls-samladeförhållanden, bättre utnyttja de
åstadkomma samordning och effek-samt ökadresurserna

kommunalai den verksamheten.tivitet

frikommunförsöket är attgrundläggande syftet medDet
styrning den kommunalaförformer statens avpröva nya
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När gäller samverkandet mellan stat ochverksamheten.
mittenfortlöpande översyn skett sedankommun har aven

1970-talet.

många nivån.möjligheter för denFörsöken lokalanyager
samtidigt riksdagen vissa begränsningarlagt fastharMen

vitala samhällsintressen.gäller förnär skyddetdet
frågorsägas grundläggandeAllmänt att kommunernaskan om

förhållande till enskildalandstingens kommun-och
inominte bör tas för försöksverksam-medlemmar upp ramen

inte ienskilda medborgarna skall ettkommaheten. De
frågor ii försökskommunerna. prövassämre läge De som

får intevidare statligaökaförsöksverksamheten de kost-
naderna.

Frikomunförsökets genomförande och förlopp1.3

antologibidrag Strömberg tillprofessor LarsettI av en
Ståhlberg,i nordiskafrikommunförsöken de ländernaom

bilaga beskrivs frikommunförsöket i4red., 1990;
perioden hjälpSverige med figur. Längs1983-89 av en

tidsaxel viktigastefigurens dels demarkeras händelserna
till ianknytning försöket, dels de olikamed faserna

två lagstiftningsfaser,initiativfas, dis-försöket en
tvâ implementeringsfaser.pensfas och

frikommunförsöket finnertill framtids-iUrsprunget man
studieprojektet framtiden,ochKommunerna leddes avsom

Janerik Gidlund. iprofessorn projektet,Inomnumera
ingick diskussionervilket fördesBräcke kommun be-om

frånfrihet för kommunerna special-ökad olikahovet av
idéerFormellt fördes dessa fram till civil-lagar.

Åkefrånskrivelsei kommunalrådet Edindepartementet en
offentlighet gångeni Idéerna vidBräcke. förstagavs en

i civilministerhösten ett talkonferens 1983 Boav
på försöksverksamhet iPlanerna utveckladesHolmberg. en
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frågesvar riksdagen. Ettett i anmälde50-tal kommuner
sitt iintresse deltaatt försöksverksamhet.för en

inleddeslagstiftningsfasegförsta höstenDen och1983
då riksdagenkulminerade våren regeringens1984, antog

förslag 198384152, KU rskr.19838432,prop.
försöksverksamhet1983842368 med ökad kommunalom

innebarsjälvstyrelse. införandeFörslaget dels lagav en
nämndorganisation,friare kommunal dels ett bemyn-om

fråndigande regeringen beslutaattför andraavstegom
speciallagstiftningen.bestämmelser i Försöksverksamheten

pågå utsågtiden Regeringenskulle 1984under 1988.-
Gnosjö, Haninge,kort riksdagsbeslutet Ale, Bräcke,efter

ÖrebroHelsingborgs, Sandvikens, Tyresö, Varbergs och
Örebroochkommuner Göteborgs Bohus, Jämtlands ochsamt

frikommuner. Stat-kommunberedningen,läns landsting till
till propositionenunderlagetutarbetat Ds Csom -

självstyrelse, fick19841 Försök ökad kommunalmed
frikommunförsöketsuppdraget för genomförandeatt svara

utvärdering.och

pågick frånFrikommunförsökets disgensfas 1984sommaren
till tid frikom-oktober Under denna utarbetades1985.

fråndispenser olikaansökningar statligamunernas om
ansökningarna in iregelverk. första kom slutetDe av

långtfrikommuner dröjde till inFör flera det dock1984.
på år frågorinnan vilkabeslutat skulle tas1985 man som

Stat-kommunberedningen i uppgifthade att beredaupp.
samråddispensansökningarna i berördamed de fackdepar-

områden försenadestementen. flera dock besluts-Inom
till följd villeatt fackdepartementetenprocessen av se

på sakområde.ansökningarna inom innebarsamlat ett Detta
initiativetockså frånövergicki vissa civil-fall att

några ocksåtill fackdepartementen. fall förekomI det
redovisade frikom-föratt fackdepartementen synpunkter
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gå till ochskulledispenseringen varpå hurmunerna
gå.bordeför dennagränserna

otålighetskapade ochdispensgivningenförTidsutdräkten
under oktoberförst ochochfrikommunerna,iirritiation

regeringen riksdagenochbeslutfattades av1985november
Försöksverksamhetens om-ärenden.antali stortett

avsnitti 2.3.redovisasinriktningfattning och

stat-kommunberedningenattsägas,Sammanfattningsvis kan
dispens-cirka 280till totaltställningatt tahade

fjärdedelarcirka trehuvudparten, avansökningar och att
resultat förpositivt detill ettleddeansökningarna

gällde främstDispensansökningarnasökande kommunerna.
örebro Haningebyggområdet. ochochsamt plan-skolan

ansökningar.femtitalettlistan varderamedtoppade

figuren inleddesnämndatidigareåtergå till denFör att
årsskiftetvid 198586,implementeringsfasenförstaden

fortgår itill slutet 1991i princip avverksamhet somen
ocksådispensansökningar harfall.de flesta Nya

välvillig be-fortlöpande gettsochaccepterats en
förhållningssätt tolkas för-kanhandling. somDetta en

fortgående för-riktningi motskjutning syftet enav
från idén ettdärmed bortändringsprocess och om av-

omfångetfråga och ut-tiden ii ochgränsat om --
värderingsbart försök.

implementeringsfasen börbeskrivningen förstaTill denav
möjlighetfrikommunernashände medläggas vadäven som

Lagensinapå organisera nämnder.friare sättettatt
friare kommunalmedförsöksverksamhet1984382 enom

utnyttjades tillnämndorganisation, frikommunlagen, fram
SandvikenBräcke,frikommuner, Ale,fyraendast1988 av

dåörebro. samtliga hadedessa kommuneroch nu ensom
organisation lokala nämndermedgeografiskt heltäckande
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områdesstyrelserkommundelsnämnder eller motiveradesom
förändringar den centrala nämndorganisationen.av

lagstiftningsfasenandra inleddes i dåDen 1987,mars
regeringen lade fram till riksdagenett förslag prop.

bl införande19868791 lagstiftningom a enav ny om en
friare nämndorganisation inom specialregleradedet om-
rådet. tillFörslaget lag lokala nämnder byggdeen ny om
på demokratiberedningens betänkande SOU Aktivt198528

i kommunerfolkstyre landsting. Konstitutions-och
utskottet KU emellertid19878823 inte berett attvar
tillstyrka förslaget lagstiftningpermanent utanom en
förordade fortsatt utvidgad försöksverksamhetoch inomen
frikommunförsökets såAlla kommuner önskaderam. som

enligt fåutskottetborde tillämpa lagen friareom en
nämndorganisation, inte särskilda skäl talar motom

Riksdagen följdedetta. utskottet.

riksdagsbslutdetta anledningBl.a. tillgav en ny propo-
sition förlängning utvidgning frikommunförsöketochom av

1988891. iFörslaget gick påprop. korthet ut att
frikommunförsöket i dess skulle förlängashelhet till
utgången 1991 och begränsningenatt frikom-antaletav av

Riksdagenbort.togs förslagetantog rskr.muner
198788150. Därmed princip fritt tillträdei förgavs

och frikommunstatus.alla kommuner landsting sökaatt Med
i oktober lagstiftningsfasendetta andra1988, denvar,

avslutad.

följd riksdagens i juniprincipbeslutSom 1988aven
beviljades ansökningar från augustimellankommuner12

maj im-1990. Därmed den andraoch inleddes1988
plementeringsfasen. frikommunerna Göteborg,De varnya

Järfälla, Södertälje,Huddinge, Nynäshamn, Upplands-
Hudiksvall, Tingsryd,Hällefors,Väsby, Nacka, Tranemo

Ludvika. majoritet geografisktEn hadeoch dessa enav
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Samtliganämnder.lokalaorganisation medheltäckande
friaretillmöjlighetenhadefrikommuner ennytillkomna

frikommunför-imedhuvudmotiv kommaattorganisation som
möjligheten attävende har199125,SOUsöket se men

samtdispensernagenerellagivna,tidigareutnyttja de
dispenser.ansökningarinlämna omatt egna

ytterligarefrikommer medantaletutökades1990oktoberI
tredjeinleddeslandsting. Därmed enettochkommuner14

ärfrikommunerdessaMerpartenimglementeringsfas. av
utnämndesi länetsamtliga kommunerÖrebro län;ibelägna

ökadi försök medled ett sam-ettfrikommunertill som
landstinget och kom-statliga länsorgan,mellanverkan

äventillfälle utnämndesörebro Vidlän.i sammamunerna
Borås KopparbergssamtkommunerMalmö ochstockholms,

falletsistnämndafrikommuner. detItilllandstingläns
detlandstinget Dalarna, numeramotivet att somvar

bedriva underfå försökmöjlighet att enskullekallas,
sjukvård denenlighet mediochfyraårsperiod hälso-med

lagstiftning.särskildkrävdevilketDalamodellen,ks
Kävlinge,ytterligare kommun,våren har1991 enUnder

tillkommit.

upgårfrikommunförsöketutvidgningsenastedenna avMed
ochvilkatill är kommuner36frikommuner 40,antalet av

landsting.fyra

kanfrikommunutredningen i 1990decemberTillsättandet av
inomutvärderingsfasavslutningenmarkerasägas av en

på stadium.tidigtinleddes ettfrikommunförsöket, som
vidstatsvetenskapliga institutionenHösten 1984 gavs

allsidigi att genomförauniversitet uppdragGöteborgs en
för antogsEtt dennaförsöket. avutvärdering programav

juni 1986.i Strömberg,stat-kommunberedningen 1986
påår utvärderingen allvar.startadedettahöstenUnder

tidigtutvärderingen störas iatt ettEmellertid kom
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framgåttlade nämligenskede. i 1987Redan som ovanmars
regeringen förslag prop 19868791,fram ett om en
friare nämndorganisation. Detta förslag presenterades

från den särskilda utvärderingenutan att resultatet av
dittillsvarande erfarenheterna fride försöken medav en

tillgängligt.nämndorganisation studie med dennafanns En
påiinriktning särskild ordning civil-dockgenomfördes

höstendepartementets Resultatet har redo-uppdrag 1990.
visats frikommunutredningensi första betänkande SOU

Även initiativ tagitshar gällervad199125. andra
från utbildning-utvärderingen, arbetsmarknads-, ochbl a

socialdepartementets sida. Särskilda vidareuppdrag har
på statliga myndigheter, social-olikalagts bl.a.ut

riksrevisonsverketstyrelsen, och lantbruksstyrelsen.

stat-kommunberedningen beslutade, utvär-Det samladeav
deringsprogrammet tiotalavkastat ett rapporter,har
publicerade tiden studiesammanfattandeunder 1987-89. En

på gjortsdelrapporter har professorbaserad dessa av
Ståhlberg,ipubliceradStrömberg,Strömberg 1990;Lars

red., 1990.

på frikonmunförsöketPerspektiv1.4

och kommunsamspelet mellan stat

årfullföljdeskommunindelningsreformDen 1974som gav
minska statligamöjligheter ändra ochgoda den styr-att

ningen självbestämmandet.kommunaladärmed öka detoch
fåttinneburitutveckling bl.a. att kommunernaDenna har

inslag ramlagstiftning,uppgifter, ökatutökade ett av en
statsbidragenschablonisering ändradoch rollökad enav

såledesstatliga myndigheterna. Myndigheterna harför de
fått stödjandei och utvärderande rollallt högre grad en

landsting.kommuner ochgentemot
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sini ihelhetår 1984tillframbedrevsÖversynsarbetet

försektor sektorattinnebärDettaformer.traditionella
genomförs generelltregelsystemeniFörändringarprövas.
föregås ettoch avsamtidigtlandeti hela -dvs.- till översynernaInitiativetutredningsarbete.omfattande

påi regel centralskerproblemendefinitionenliksom av
nivå.

prövasvägarNya

förändringsstrategialternativärFrikommunförsöket en
traditio-detmedparallelltår prövas1984fr.o.m.som

inteär härFörändringsarbetetöversynsarbetet.nella
i vissaendastbedrivsselektivt, dvs.utangenerellt

inteäranvändsmetod enlandsting. somDenochkommuner
dragharutan av enutredningsmetod meratraditionell

experimentmetod.

övergripande ochärsektoriellt utanintebedrivsArbetet
Försöketverksamhet.kommunalprincip alliomfattar

förändringarnatillinitiativetpå attdessutombygger
pröva mednivå. är attAvsiktenpå om manlokalskall tas

iförändringaromfattandeåstadkommaförsöken kan mer
traditionellamedänkommunoch merstatmellansamspelet

metoder.

beskrivas ischematisktkanförändringsmetodernaolikaDe
tablå.nedanstående
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FrikommunförsöketTraditionellt
översynsarbete

selektivtGenerellt
ÖvergripandeSektoriellt
TidsbegränsadeförändringarBestående
ExperimentUtredningsmetod

initiativLokalaCentralstyrt

på siktframhållas frikommunförsöket längreattbörDet
bestående förändringartillsyftaräven

perspektivnordisktEtt

antologintill tidigare nämndabidrag denettI
ifrikommunförsök NordenStåhlberg, red., 1990 om

komparativt perspek-nordiskförsök ibeskrivs dessa ett
1990.tiv Rose,

synsättet att reformersig tillansluterFörfattaren
förhållandet organisationenochstat-kommunbeträffande

i belysningen delsförvaltningen börlokaladen avsesav
politiska systemetsutveckling, detdelsvälfärdsstatens

legitimitet.behov av

nordiska länderna harmyndigheterna dei allacentralaDe
instrument för attpå landstingkommuner ochsatsat som

åtföljtspolicyuppnå välfärdsmål. harnationella Denna
föreskrifterlagar,detaljerad ireglering form avenav

tjänste-standard förstatsbidrag samt ochoch normer
blivit för-enligt Roseproduktionen. Resultatet har en

prisetbefolkningen, ochlevnadsvillkorenbättring hosav
offentliga utgifterna.markant ökning devarit avhar en

samhällsekonomin försäm-då1970-talet,slutet avMot
kritiken sköt fartochuppstod iproblem modellen,rades,

organisering, fi-offentligaden sektornsbeträffande
servicen. problemDessasättnansiering och skötaatt

offentligamodernisering deni förutmynnade avprogram
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Frikommunförsöken ärsamtliga nordiska länder.isektorn
effektivisering,därreformprocess,dennadel aven

resursutnyttjande nyckel-service äroch bättrebättre
begrepp.

Sammanfattningsvis frikommunförsökenattRosemenar
ingår offensiv riktad stigande offent-i motbredareen

offentligafördyrarutgifter regler denliga och som
tillservicen. hänsyn den centrala roll kommunernaMed

offentliga är logiskt atti verksamheten detdenhar
stat-kommunförhållandetockså generelltochsektordenna

ingår moderniseringsprogrammen.i

inte självklart försöksverksamhetenattär detDäremot
effektivisera kommunalabli för att denverktygetskulle

fråninnebär avvikelse denFrikommunförsöketsektorn. en
uppifråntraditionella ner-modellenoch och repre-

nerifrånreformstrategi sinmed ochsenterar nyen
också framhållaviktigtär att attupp-modell. Det

till-vissa egenskaper görfrikommunförsöken har demsom
aktörerför fleratalande

geografiskttidsmässigtbegränsing och
problemorientering

försöks-misstagsmetodikaccepterande av en
kostnadsdrivandeicke

framstår försöksverksamhetens funktionSammantaget som
förviktigaste egenskap. öppnardessmurbräcka Densom

stimulera till ochnytänkandeförändringar, och den kan
offentligaöverbevisa motvilliga itill aktörerbidra att

kostnadsfri,inte risk-är heltbeslutsprocesser. Den och
tradi-mindre riskerinnebör och kostnaderden än denmen

reformstrategin är därmedochtionella lättare att
acceptera.
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Innehållet i betänkandet1.5

frikommunförsöket idel behandlas dettaDen be-somav
företrädesvistänkande den försöksverksamhet,gäller som

önskemålpå förändringargrundas frikommunernas om av
ansökningarstatliga har uttryckts iregler. Dessa om

från sådanadispenser regler verkaravstegeller som
effektivhindrande Cirkakommunal verksamhet.för treen

fjärdedelar dispensansökningarnära lämnats300de somav
påin tillgodosettstill regeringen har eller annatett

ansökningarnasätt. tillgodosettshundratal harEtt av
försöksverksamhet.beslutgenom om

redovisas ändringsförslagenbetänkandet delsI och den
ståndkommit tillförsöksverksamhet resultatettsom som

i anledningregeringens beslut förslagen kap. 2,av av
utvärderingdels försöksverksamhetenocherfarenheter av

kap. 3.

översikt frikommunförsöken iHärutöver över deges en
övriga nordiska Finland iDanmark, ochländerna Norge
kap. 4.

påUtredningen frikommunförsöketsina synpunkter ochger
försöksverksamheten utveckling för-metod för ochsom

inyelse kap. 5.

försöksområdenåtgärderFörslag till beträffande aktuella
lämnas i kap. 6.
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FöRsöKsVERxsmmE-rÄNDRINGSFÖRSLAG OCH2

frilands-framgått frikommuner ochhar antaletSom ovan
fortsättningenvi i talarsuccessivt ökat. Närting om

respektive dispenser-ändringsförslagdispensansökningar
ursprungliga nio fri-deär främstförsöksverksamhet det

åsyftas. ärfrilandstingen Detoch de trekommunerna som
gjortsutvärderingarstudierpå grund de ochdenna som

har dockföljande. nämntsiredovisas det som ovan senare
utnyttja frihetdenfrikommuner möjlighet atttillkomna

Ävendispenserbeviljade, generellatidigare ger.som
redovisasatt nedan.kommerdessa

påÃndringsförslagen fördelning kommuner och2.1
sakområden

ini huvudsakdispensansökningar lämnadesFrikommunernas
december november1984regeringen periodenundertill -

period.under dennain förslagkom detTotalt 2841985.

varitförslag harantaletnär det gällerAktiviteten
aktuali-tredjedel dei frikommunerna. änolika Mer aven

Örebrofrågorna från och kommuner.Haningekomserade
från lägre än förlandstingenförslag mer-Antalet var

till ärdetta att denFörklaringenkommunerna.parten av
landstingen, hälso- ochidominerande versamhetenhelt

landstingen ettsjukvården, ramlagregleras gersomav en
landstingsområdenÄvenmått frihet. andrainomstort av

förvägar lands-antagits öppnarlagar nyahar somnya
organisation.ochsjälva arbetsformeravgöraatttingen

på fri-olikadefördelningFörändringsförslagens
sammanställningen.framgår följandedenavkommunerna
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frikommuin sförs fAntal fö d a erna
AntalKommun

Ale 25
Bräcke 23
Gnosjö 32
Haninge 46
Helsingborg 23
Sandviken ll
Tyresö 16
Varberg 8
örebro 51

Landsting

Jämtlands läns 18
Göteborgs Bohus länsoch 15
Örebro läns 16

summa 284
Källa SOU 198826

motiveringarnaframträdande tillDe mest dispens-
ansökningarna enl. Bartholdsson, i nämnd1987var
ordning

resursutnyttjandebättre
effektivitetökadä

servicebättre
decentraliseringi
helhetssynavsektorisering
ekonomifinansiering

alltså konstatera överensstämmelsenkan attMan godär
frikommunförsöketförmellan de målensyftenauppsatta

motiv frikommunerna ioch de anfört sina ansökningar.
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Frikommunernas ansökningar skiftande omfattning.var av
genomgångnågra gjortsI hela det kom-fall har en av

verksamhetsområdet. vissaandramunala I fall be-har
frågor tagitsgränsande cirkaAv de sammanlagt 280upp.

åtgärderolika dispenser ochförslag andra förtssomom
två områdenatredjedelar planeringfram gällde nästan och

bebyggelse arbetsmarknad.ochskolasamt

förändringsönskemål påFrikommunernas olikafördelade
ämnesområden i följanderedovisas den tabellen.

påFrikommunernas fördelaggförslag ygrksamhgtez
Verksamhet Antal

skolfrågor 72
byggområdetPlan- och 64

sjukvård, socialHälso- och 39omsorg m.m.
Armbetsmarknadsfrågor 32

naturvårdMiljöskydd och 25m.m.
Kommunikationer 17
Kommunallagsfrågor 13
Bostadssektorn 11
Övriga frikommunförslag 11

Summa 2§§

Källa SOU 198826

frånansökningar varierarMönstret frikommunernasför
några sakområdenpå något till sprid-koncentration eller

ning iöver fältet. exempelsett hela kanstort som
lågansökningarcirkaGnosjös nästan heltnämnas 30att

påbyggområdet.på Sandviken sigkoncentreradeplan- och
Örebromån.skolfrågor femtitali motsvarande med ett

sakområden.spridning överansökningar allahar en
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tillkoncentrerade hälso-äransökningarnaLandstingens
arbetsmarknadsfrågor.skolfrågor ochsjukvårdsfrågor,och

tillansökningarna angettiharfallen manhälftenI av
är knutna. Dendispensernabeslutsnivå söktadevilken

länsstyrelsenlänsnivån, dvs.nivån ärdominerandehelt
länsskolnämnden,t.ex.statliga länsorganandraoch

Därnäst nämnslänsarbetsnämnden.ochlänsbostadsnämnden
nivå.mån central ärDetlikanivå i nästanochlokal

länsnivå frikommunernapå sombeslutsbefogenheteralltså
över.tavelatharrummeti främsta

frikonunernasbehandlingRegeringens av2.2
framställningar

förändringsönskemål behandlades stat-avFrikommunernas
regeringen har bered-tillyttrandenkommunberedningen. I

kommunernassig bakomutsträckning ställtiningen stor
till dis-attlettharDettalandstingens förslag.och

delvis.ellerhuvudsakipensönskemål helt,tillgodosetts
från författnings-dispens lämnatsvissa fall har enI

möjliggörvidtagitsåtgärd sombestämmelse eller annan
frågan försöksverksamheten.iprövasatt

förändrings-positivt är attbeslutformEn avannan
före-landet utanhelaönskemålet förgenerelltgenomförs

någraklargjortsfrågor attgående vissa harförsök. För
förändring.föreligger förintehinderformella en

förändrings-innebärenskilda försökskommunenFör den
frågorna fåregnai utöver deregelpaketet att man

aktuali-också förändringsförslagprövamöjlighet att som
vissa för-fall harövriga frikommunerna. Ideserats av

speciellt för kommun ellermöjliggjortssöksprojekt en
landsting.ett



inomintedockförändringsförslagframförda rymsdelEn
intedärför kunnatharochförsöksverksamhetens ram
bedömts ledaförslaghärgällerDet somtillgodoses.

få negativaellerför statenkostnaderökadetill
Omfattanderättssäkerheten.gällernär deteffekter

inte bedömtshellerhuvudmannaskapsförändringar har vara
på frågorfrikommunförsöket. Exempeliprövalämpliga att

i vissabesvärsrätten natur-iändringaräravstyrktssom
frågoribestämmai rätten attvårdsärenden samt om

för-gällerexempelfarligt Andragods.transport av
arbetsmarknads-föransvarsfördelningeniändringar

fastighets-fastighetsregistrering ochförpolitiken samt
bildning.

förändringsönskemålen änharframförda mer ende 284Av
försöksverk-besluttillgodosettstredjedel omgenom

klargjorts förslagenatt40-tal fall harettIsamhet.
Därtillstatligai regler.ändringarutangenomföraskan

frikommnnfrågor fått lösning isin helt,vissaattkommer
åtgärder.generella Samman-delvisellerhuvudsak genom

framgång med tresåledes haftfrikommunernahartaget
önskemål.sinafjärdedelar av

frikommunförslagenfjärdedeltillförklaring att avEn en
åtgärder fri-är attgenerellai samband medbehandlats

varit i statligafrågor aktuellatagitkommunerna somupp
förändrings-mängdenutredningssammanhang. storaDen

sålundabyggområdet redan före-på ochplan-förslag var
lagstiftning. Detsammainförmål beredningför nyen

psykisktönskemål beträffandeolika omsorger omgällde
frånAvsiktenutvecklingsstörda.

tillbedriva försök framsida här attfrikommunernas var
i kraft.träddegenerella lagendendess
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Frikommunförslag tillgodosettssom genom
åtgärderförsöksverksamhet eller generella

Åtgärd Antal Procent
Tillgodosetts beslutgenom om
försöksverksamhet 99
Framförda förslag kansom

ändringgenomföras utan regler 43 76av
Tillgodosetts ihelt, huvudsak

delviseller generellagenom
åtgärder 73.

ej tillgodosettsFörslag 59som 21
Förslag beredssom 10

Suma 284 100
Källa SOU 198826

studie dispensansökningarnaI utförd vid Göteborgsen av
universitet Bartholdsson, 1987 har gjortsanalysen av
fördelningen mellan reella och onödiga dispens-
ansökningar. dispensMed reell Bartholdsson ettmenar

frånfaktiskt bindandeavsteg lagregel inteen som
pånyligen varit äreller väg att förändras därmedoch

kommer gällaatt generellt för alla kommuner. onödigMed
dispens de fall där kommun begär dispensmenas en utan

egentligen Enligtatt behöva det. analysen antaletvar
onödiga dispensansökningar betydande.
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Tillkommande försök 1988-91

Kommunalförbund vårdför och Brunflo-omsorg -
projektet Jämtlands läns 1andsting; regeringsbeslut
1988-89
Beredskapsarbete privatahos arbetsgivare Tyresö,
Nacka, Huddinge, Nynäshamn 1988-91
statsbidrag för stöd och hjälp i boendet
Helsingborg, Huddinge, Naeka, Tyresö; 1989-90
Dispenser från påkrav att ha skolchef Göteborg,
Helsingborg, särskolechef Göteborg och skolledare
inom gymnasieskolan Göteborg 1989-90
Ny organisation för hälso- sjukvårdenoch Dala--
modellen Kopparbergs läns landsting 1990
Intensifierad samordning statligaav och kommunala
näringspolitiska insatser Bräcke 1990
statsbidrag för barnomsorg i öppen förskola Bräcke
1990

2.3 Pörsöksverksamhetens omfattning och
inriktning

2-3-1 Försök inom justitiedepartementets ansvarsområde

Frikommunerna har undantagits från lagen 1929116 om
tillsyn över stiftelser förmögenheten iom stiftelse som
förvaltas kommunen är mindreav än 200 000 kr.

2.3.2 Försök inom försvarsdepartementets ansvarsområde

Helsingborgs påkommun har försök tagit över beslutande-
rätten i vissa skyddsrumsfrågor från länsstyrelsen.



22
ansvarsområdesocialdepartementetsinomFörsök2.3.3

människornasföransvarkommunernasochLandstingens
ärmångfasetterat. Detochomfattandeärvälfärdsociala

frågorantalstortettattöverraskandeintedärför
dessa hardel avEnfrikommunförsöket.iaktualiserats

författningar somandraochi lagarförändringargällt
försök. ettriva Ibedattmöjlighetfrikommunernagett

tagits 1förändringsförslagen uppdockfall harflertal
avseenden harnågraIreformer.generellamedsamband

projekt.olikagenomföraattförlämnatsstödstatligt
område ärdettainombehandlatsfrågor40-tal somdeAv

några åt-tilllettharintefåtalett somendastdet
gärder.

primärvårdenförKommunalt ansvar

med kommunaltpågår försökfrikommunprojektets ramInom
ikommundelsnämndenÖrebro harprimärvården. Iföransvar

tagit överlandstingetmedavtalVivalla-Lundby genom
underkommundelenprimärvården i enfördriftansvaret

årligtanvisar ettLandstingetår.påförsöksperiod tre
fortfarandedockärPersonalentill kommunen.ramanslag

ocksåharavtalliknande upp-Ettlandstingsanställd.
JönköpingsilandstingetochGnosjö kommunmellanrättats

föransvaretövertarkommuneninnebär attAvtaletlän.
primärvårdsområde. FörsöketGnosjöprimärvården inom

pågå 1991.t.o.m.skall

föreslagits att kommunernaharproposition 199091121I
övertakunnaskallförsöksverksamhetförinom enramen

primärvården förut-förhuvudmanlandstingets somansvar
och attöverensärlandstingetochkommunenattsatt

antagitsharFörslaget avdet.medgersocialstyrelsen
362.rskrriksdagen SOU 21,
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Brunflo-projektetvård ochförKommunalförbund omsorg -

lagenBrunflolagstiftning LexsärskildGenom -
socialtjänstens,inomförsöksverksamhet19881419 om

områdesjukvårdens omsorgsverksamhetenssamtochhälso-
Östersundsstånd mellankommit tillsamverkanhar en-

för ettinomlandstinglänsJämtlands ramenochkommun
kommunalförbund. DetBrunflolokaltgemensamt organ,

undersamverkaattförsökBrunfloprojektet är etts.k.
social-förvaltning för helahuvudman ochgemensamen

geografiskaprimärvården ihela om-och sammatjänsten
pågår tillochi 1989Projektet startaderåde. mars

försökstidenförlängaönskarutgången Parterna1991.av
år.ytterligare tremed

cirkaÖstersunds med 5008kommundelärBrunflo aven
social-förinom fyrabedrivsVerksamheteninvånare.

upptagningsområden.primärvårdenoch gemensammatjänsten
påinriktningmedutbildninqsarbeteutvecklings- ochEtt

inomall personalföravgränsade arbetslaggeografiskt
inletts. ettIprimärvård socialtjänst har om-och av

studie-bildats ochäven samverkansgrupp enrådena har en
påbörjats. Samarbetet mellannätverksarbetesamtcirkel

ifördjupats alla fyrahemtjänstprimärvård och har om-
ingårbasorganisation under-hemvårdsqruppensrådena. I

Hemtjänstassistenten är ad-vårdbiträde.ochsköterska
distriktssköterskanarbetsledare och ansvararministrativ

området.sjukvården iför

sjukvården enligt gala-organisation för hälso- ochNy
modellen

regeringens förslag om1990antog under höstenRiksdagen
inrättandetlagstiftning möjliggöra en nyför avattny

sjukvården i Kopparbergsför hälso-organisation och
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landsting enligtläns den s.k. Dalamodellen prop.
19909144, 19909117,KU rskr. 52.

iDalamodellen följandehar korthet inriktning. Lands-
tinget förvaltningsutskottetoch har det övergripande

sjukvården.för Politisktansvaret valda förstyrelser 15
sjukvårdsområden vårdenhar det totala inomansvaret för

områdensina inget sjukvår-driftansvarhar förresp. men
Sjukhusensjukhusgruppenden. leds landstingetav en av

Områdesstyrelsernavald styrelse. upphandlar ochakut-
specialistvård sjukhusenhos vårdgivareeller inomandra

vårdavtal.för vård-sluter ävenDe avtal med bl.a.ramen
åtagandencentralerna deras och för klaraattom resurser

dessa.

särskilda lagstiftningendenGenom vidgade möjlig-ges
heter landstingetför sjukvårdenatt delegera föransvar

områdesstyrelsernatill styrelsen sjukhus-förresp.
ökad går frånEn typ delegering degruppen. annan av

nämnda tillstyrelserna förvaltningschefer rätt förmed
dessa vidare tillatt delegera anställda inom förvalt-
ningarna. Närvaro- och yttranderätt för pensionärs och
handikapporganisationer områdesstyrelsernai ingår iäven
försöket. riksdagensGenom beslut är möjligtdet föräven

inomalla kommuner landsting ingårett i frikommun-som
åta primärvårdsuppgifter.försöket sigatt

Försöksverksamheten, årsskiftetvidstartade 1990-som
pågå utgångenberäknas till1991, 1994.av

Enhetstgxg

örebro landstingläns tagit fråganhar enhetligaupp om
patientavgifter. tillDetta har lett att riksdagen be-
slutat försöksverksamhet i frilandstingen.om Försöket
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innebär fårlandstingenatt ta ut enhetlig avgift fören
läkarvård sjukvårdandeoch behandling.annan

Intygsfgi sjukskrivning

vid den probleminventering Jämtlandssom läns landsting
gjorde Vid frikommunförsöketa början aktualiserades ett
projekt intygsfriförlängd Ijukskrivning.om tvåInom
försäkringskassor, däribland Jämtlands län, har för-en
söksverksamhet utvidgningmed rätten till sjuk-av egen
skrivning genomförts. Försöket innebar sjukintygatt
fordrades först fr.o.m. den femtonde dagen sjukan-efter
mälan. Försäkringskassan erhöll prgjgxemedel från riks-
försäkringsverket informationför och utvärdering.

Receptförskrivningsrätt

Jämtlands läns landsting ocksåtog frågan försökupp om
med receptförskrivningsrätt fär distriktssköterskor. En
sådan påbörjadesförsöksverksamhet i länet under 1988 och
omfattade fyrtiotalett distriktasköterskor. JämtlandsI
län har lokal projektgrupp bildatsen med representanter
för landstinget, distriktsläkarna och läkemedels-
kommittén. Distriktssköterskorna genomgåtthar utbildning

vårdhögskolanvid östersund.i Soçialatyrelsen skall
b1.a. för försökets utvärdering.ansvara Riksdagens

innebär ocksåbeslut att lagen begränsning läke-om av
medelskostnader tillämpas för försöksverksamheten.

Tillsättning vissa tjänster inom folktandvårdenav

frikommunförsöketI frågabehandlas berör folk-en som
tandvården. Frilandstingen har möjlighet tillämpaatt ett

sakkunnigförfarandeenklare vid tillsättning tjänstav
specialisttandvård.chef för Försök med de ändradesom

pågår örebrobestämmelserna i läns landsting.



26

sk assanö ssa eaV

gällerfrågornågraingår som sam-frikommunförsöket1
pågårförsöksverksamhetverkanåmed Enförsäkringskassan.

administrationengäller avsamverkandärÖrebro kommuni
försöketmed ärSyftetkommundelar.tvåisocialbidrag

samordningocheffektivitet avbättreåstadkommaatt
rehabiliterings-ochbidragshanteringförresurserna

social-ochförsäkringstagarnaförEffekternainsatser.
också studeras.skallverksamhettjänstens

tillsammansförsökockså annatpågår ettÖrebro kommunI
handläggningengäller avDetförsäkringskassan.med

biståndmedskötsunderhållsbidrag avfrågor nusomom
i lokaler.dessochfrån försäkringskassanpersonal

får bedrivasförsöksådanamedgivit attRegeringen har
båda de härFörförsäkringskassor.allmännavid fyra

beviljatriksförsäkringsverketprojekten harnämnda
projektmedel.särskilda

Rehabilitering

önskemålframförtlandsting harfrikommuner och omFlera
socialtjänst,kommunensmellansamarbeteutökatett

arbetsförmedlingen ochförsäkringskassan,landstinget,
rehabiliteringsfrågor.då gällersamhällsföretag det

projektet Rehabi-på tagits ärinitiativdeExempel som
initierats den s.k.litering gränser harutan avsom

ingår före-län. dennai Stockholms IParaplygruppen
sjukvårds-ochhälso-länsarbetsnämnden,trädare för

kommunför-socialförvaltningen, Svenskaförvaltningen,
frikom-försäkringskassan. Avlänsavdelning samtbundets

Avsiktendeltagit. är attTyresöhar kommunmunerna
arbetsförmedlingenförsäkringskassan ochsocialtjänsten,
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intensifiera sitt i rehabiliterings-skall samarbete
Regeringen beviljat särskildaärenden. har medel börsom

projekt okonventionelladisponeras för lösningar.med

social hemtjänstochBarnomsorg

frikommuner ialla gäller stället för läns-För att de
tillstånd för enskildakan fatta beslutstyrelsen om

bedrivaeller sammanslutningar att förskole-personer
fritidshemsverksamhet.eller

Huddinge,Helsingborgs, Tyresöoch kommunerNacka har av
frånbeviljats vissaregeringen dispens bestämmelser om

tillstatsbidrag hjälpkommunerna iför och stöd boendet.
vissaMotivet hemtjänst-är att velat lägga utman

funktioner inköptvätt, städning och matvarorsom av m.m.
på entreprenad lönebikostnaderlöne- ochatt bl.a.men

ingårintemed serviceuppgifter i bidrags-personalför
fårberättigad inverksamhet. nämnda kommunerna räknaDe

sådana i bidragshänseende.kostnader

önskemål från fåvarit dis-Bräcke harEtt kommun att
statsbidragen socialtill och hemhjälpbarnomsorgponera

på friare sätt. förändringsförslag tillleddeett Dessa
regeringen beviljade utvecklings-medel förkommunenatt

tvåinsatserförnyelsearbete. haroch dessaGenom
stånd.serviceprojekt kommit till det fallet ärI ena

samlokalisera aktiviteterolika kommunalaatt ochsyftet
pensionärerprövas till iserviceni andra hur gles-det

förbättras.bygd kan

åldrars på dagtid till förskolahus ochanvändsAlla
Påsamlingspunkt inom äldreomsorgen.för personalensom

ungdomsgårdutnyttjaskvällstid fö-ochlokalen avsom
gården blivitsolbacken harheterreningar. ensom --

angelägenhet skapat hosoch harbynshela engagemang
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förvaltningsgränsernaöversamverkanbefolkningen. Genom
kunnat skapas.verksamhetbättrehar en

ocksåHungegården exempelettvid ärserviceverksamheten
olika intressenter. Pro-på i glesbygd mellansamverkan

landstinget,för kommunen,representanterjektet leds av
pensionärs-byutvecklingsgruppen ochkommundelsnâmnden,

fotvård åtförordnatsföreningen. Lokaler har pen-
vårdbiträdesgrupp inomträningsverksamhet,sionärer,

idrottsförening ochbarnomsorgskooperativ,hemtjänsten,
vandrarhem.

stat-socialstyrelsen lämnarattRegeringen medgett,har
där stats-för öppen förskolatill Bräcke kommunsbidrag

förkooperativa huvudmanärbidragsberättigande daghem
ordinarie bidragsbestämmelsernaEnligt deverksamheten.

i öppenförfår endast verksamhetstatsbidrag lämnas
från harDispens dettabedrivs kommunen.förskola avsom

årutgår för-ochBidraget med kr.beviljats. 50 000 per
bedriver ikontinuerligt verksamhet om-skola sammasom

öppen förskola.kommunalmotsvarandefattning som

åtgärderGenerella

påförändringsförslagfrikommunernasdel omsorgs-En av
fattatsområdet i samband med besluttagits atthar upp

pååtgärder. utgör denexempel dettaEttgenerella nyaom
landstingenmöjligtär det fördennaomsorgslagen. Genom

övertaskallatt dessaavtal med kommunernaträffa enatt
önskemålNågra frikommunernaseller flera omavomsorger.

riks-tillgodosettsutformning harstatsbidragens genom
missbrukarvård kommunalbidrag till ochdagsbeslut om

disposi-Båda tillsyftar friarebeslutenbarnomsorg. en
bil-förenkling Utformningenreglerna.tion och av av

också frikom-handikappade tagitstill harstödet upp 1
förändringar vidtagitsGenerella harmunförsöket. som
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förbättrar villkoren. För landstingens del behörig-har
hetsbestämmelserna vidändrats förordnande icke be-av
hörig påvikarie vissa läkartjänster.

2.3.4 kommunikationsdepartementetsinomFörsök an-
svarsområde

På kommunikationsområdet kan kommunerna stödmed av
olika plan- trafikförfattningar påverkaoch trafikut-
vecklingen. kommunala ocksåDet ansvaret omfattar gatu-

väghållningoch insatserliksom för att ordna den kollek-
tiva persontrafiken. frikommunförsöketInom olikahar
önskemål åtgärderdispenser och andra förts fram.om

Lokala trafikföreskrifter

Frikommunerna möjlighetfick att bedriva försök ökadmed
frågakommunal ibeslutanderätt lokala trafikföre-om

skrifter i vissa Beslutsbefogenheternafall. kunde över-
fråntas länsstyrelsen för huvudled, stopplikt, väjnings-

plikt sådanafärdhastighetoch för vägar och gator som
inte är riksvägar primäraeller länsvägar.

Dispensmöjligheten tillämpades Ale, Gnosjö,Bräcke,av
Haninge och Tyresö kommuner. Lagstiftningen blev 1986
generell och alla kommuner ökade möjligheter attgav
meddela lokala trafikföreskrifter.

Trafikintegrering bostadsområdeni

fåHaninge ansökte trafikintegreringkommun att prövaom
bostadsområdeni skapa trafikmiljöeroch trafikdär och

påaktiviteter blandasandra de trafikanternasoskyddade
påvillkor. Trafiksäkerhetsverket regeringenshar uppdrag

gårdsgataregler för försöksverksamhetutarbetat meden
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Haninge198839.TSVFSfrikommunförsökets raminom
trafikregler.speciellamedförsökbedriver ettkommun

överltninskya ses

frågor rör skylt-somfleratagitharFrikommunerna upp
vägvisning.förreglervägverketssådan gällerning. En

storstadsmodellspeciellattHaninge kommun enanser
några hinderattkonstateratsPå harpunktdennabehövs.

förfinns attintelagstiftningen genom-nuvarandei den
skyltfråga önskar kommunenförslaget. Iföra annanen

vandrarhemhotell,skyltning m.m.förbeslutanderätt av
önskemåldetta genom en gene-tillgodosettRegeringen har

så kommunerattvägmärkesförordningen somiändringrell
från länsstyrelsen.fårväghållare ansvaretövertaär

Trafiktillstånd slopas

kommunikationsområdetpådispensönskemålFrikommunernas
generellatillgodosettsutsträckningi genomstorhar

plan- ochmedsambandförfattningsändringar. I nya
ändringlagändringar. Genomolikagenomfördesbygglagen
tillståndpå länsstyrelsenskraveti avskaffadesväglagen

vägområde kräver bygglov.anläggningar utanförför som
fåttockså övertaväghållare besluts-harärKommuner som

frågor.delfrån Enförlänsstyrelsenbefogenheter en
på behovsprövningfråndispens kravetbegäran avom

handikappfordon kommertrafiktillstånd landstingetsför
lagändring.generellockså Avtillgodosesatt genom en

trafikhuvudmännen ividare attäri sammanhangetintresse
bedrivajuli rätt attharsamtliga län 1989fr.o.m. 1

på linje-kollektivtrafik kravutanregionallokal och
trafiktillstånd.
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inom utbildningsdepartementetsFörsök2.3.5 ansvarsom-
råde

Utbildningsområdet frikommunernaär därden sektor har
önskemål förändringar.flest Nästanframfört om en

område.förslagen tilltredjedel hänföraskan dettaav
pånaturligtvis i hög grad skolan äratt ettDet beror

verksamhetsområde.och omfattandeviktigt kommunalt
uppgifterna i vidDärtill hög frikommun-kommer att grad

inledning detaljreglerade.statligtförsökets var

önskemålfrikommunernas inomHuvuddelen totalt 72av
område fått behandling.har positiv idetta Endast 11en

önskemålenfrågor tillgodoses.inte möj-har kunnat De
tillligheter försök tillämpats iöppnats har storsom

utsträckning alla frikommunerna.av

från gällande möjliggjorts iavsteg för-reglerDe som
söksverksamheten har i särskild förordning.samlats en

vissa dispenserDärutöver har särskildalämnats genom
åtgärderVidareregeringsbeslut. generella vidtagitshar

tillgodoser vissa önskemål. någrafrikommunernas Isom av
klargjortsfall intehar regler hindraratt nuvarande ett

genomförande.

Statsbidragen förenklas

frikommunernas förändringsförslag tillFlera syftarav
användningfriare statsbidragen. Kommunerna haren av
möjlighethär getts fritt fördela basresurser,att för-

stärkningsresurser tilläggsbidrag olikaoch mellan skol-
Frikommunerna ocksåfår mindreanvändaenheter. resurser

undervisningen i B-språk ivad sägsän skolöver-för som
påföreskrifter. frigörsstyrelsens dettaDe somresurser

får istället undervisning ianvändas andraförsätt
tillNär det gäller lokalstatsbidraget skolut-ämnen.
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får landstingen självaveckling bestämmakommunerna och
personalutbildningfördelningen lokaltmellan och ut-

vecklingsarbete.

frihetOrganisatorisk

också fåttfrikommunförsöket störrekommunernaharGenom
Frikommunernaorganiserafrihet skolarbetet. haratt

sålunda rätt länsskolnämndens medverkanatt utangetts
in Fri-anordna eller dra skolenheter.besluta attom

får istället läns-landstingen för skolöverstyrelsen och
inom förfördelaskolnämnden elevplatserna sektorsramar

gymnasieskola.landstingets försöksverksamheten prövasI
också i för-friare förformer samverkan skolan, enklare

arbetslivsorientering friarevid praktiskfarande samt
läsåretförläggning skol-för beslutregler ochavom

Frikommunerna vidarehar rätt ändraarbetsveckan. att
skolfrågornatillnämndorganisationen. har lettDetta att

någrai med andrakommuner samordnats kommunala verksam-
heter.

ör personalOkat ansvar

på skolområdetförändringar gällerdel personalen.En
möjligt låtafrikommunförsöket är det att kommun-Inom

frågordelsnämnder och andra lokala behandlaorgan om
tjänster.statligt Iställetreglerade länsskolnämndenför

får ocksåtillsättafrikommunerna skolledare. rättharDe
låta vid musikskolalärare kommunal iatt undervisa

låg-anordna utbytegrundskola samt personal mellanav
ocksåstadiet förskolan. är beviljaoch Det möjligt att

arbetstidsminskning iför skolledare del-samband med
pension.
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Frikommunförslag blir generella

på skolområdetVissa önskemål från frikommunerna har
åtgärder.tillgodosetts delviseller generellahelt genom

Frågor på detta möjlighetersätt är ökadebehandlatssom
till ändringämneskombinationer, meritvärderings-av

lärartillsättningar,vid friare dispositionsystemet av
förenklingskolledningsresurserna samt bestämmelsernaav

huvudlärare i gymnasieskolan.statsbidrag till Andraom
på frikommunbeslut gällerexempel alla landetssom

möjlighetenlandsting ärkommuner bättreoch att anpassa
skolhälsovården, gymnasieskolans utbildning och den kom-

förhållanden.tillvuxenutbildningenmunala lokala

hinder i nuvarande reglerInga

Några frikommunerna tillde förslag fört framsomav
sig möjligaregeringen visat genomförahar att utan

såledesstatliga finns ingaförändringar i regler. Det
hinder kommundelsnämndför att fastställa lokalaen

uppföljnings-arbetsplaner kommunalaför skolan. Det
17-åringar gäller ävenansvaret för kommunen16 om-

gymnasieskola. vidare möjligtsaknar Det är attegen
inrätta särskilda flickklasser vid tekniska 1injerinom

frågagymnasieskolan. miss-där regelsystemetEn annan
tilldelningen tilluppfattas gäller ut-av resurser

bildningsplatser gymnasieskolan.inom hardetta fallI
utgårklargjorts statsbidrag oberoende ut-att om

innehållerbildningen praktikavsnitt inte.eller

särskolechef, i gymnasie-skolchef, skgllgdareRegler om
skolan

Helsingborgs regeringenGöteborgs kommuner haroch av
från påbeviljats dispens kravet ha skolchefatt en som

närmast under skolstyrelsen leder grundskolakommunens
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dessutom be-harkommunGöteborgsgymnasieskola.och
på ha sär-attfrån kravet endelsdispensviljats

styrelsen lederlokaladenundernärmastskolechef som
skolledare i grund-bestämmelservissa omdelssärskolan,
fallet att detsistnämndai detVillkoren ärskolan.

skolan med detledningsfunktion förfinnasskall en
ansvarsområdet inteattledningsansvaret,pedagogiska
skolledningen skallidetfår attsamtför stortvara

pedagogisk kompetens.finnas

båda struk-kommunernadispenserna är attMotivet för
gymnasieskolan, isåväl grundskolanturerat somom

allmänföljd decen-tillsärskolan,även av enGöteborg
stadsdels-ellerkommundels-hjälptralisering med av

nämnder.

melÄ skonn öetfördedrad an aansvav
och kommunerna

regeringens förslagantagitriksdagen höstenSedan 1990
19909176rskr.199091UbU19909118; 4;prop. om en

och kommunernaansvarsfördelning statenmellanändrad
gymnasieskolan samt den kommunalabeträffande grund- och

dispensgivningen inomvuxenutbildningen förgrundenhar
försvunnit. bestäm-väsentligen Defrikommunförsöket nya

januarii kraft deni trädde 1skollagen,melserna som
organiserafrihet skol-attstorkommunerna1991, enger

Även ändratsstatsbidragsbestämmelserna harverksamheten.
så bidragendetaljreglerade ersattstidigareatt de av

beräknas schablon-finansiellt stöd,generelltett som
justitill skolan. Detmässigt, verksamheten reg-var

statsbidragsbestäm-organisation ochför skolanslerna
frikommuner-viktigaste förgrundendenmelserna som var

dispensansökningar.nas
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Försök inom jordbruksdepartementets2.3.6 ansvarsom-
råde

Djurskydd

frikommunförsöketGenom har kommunerna ökadegetts be-
vid tillsynfogenheter enligt djurskydd.lagen Miljö-om

hälsoskyddsnämndenoch kan befogenheterges samma som
ingripalänsstyrelsen att mot försummelser vad gäller

vård behandlingoch djur. Försöksverksamhet med ut-av
på djurskyddsområdetvidgat pågårkommunalt iansvar

ÖrebroHaninge,Gnosjö, Helsingborgs och kommuner.

Hälsokontroll

Personal arbetar livsmedelmed enligt livs-skallsom
medelsförordningen gå igenom gånghälsokontroll en om
året. bestämmelserDessa har ansetts alltförvara om-

livsmedelsverkfattande. Statens har därför utfärdat
föreskrifterförenklade personalhygien. förenkladeDeom

föreskrifterna innebär miljö- hälsoskyddsnämndenochatt
fårfrikommun fråni dispens bestämmelsernaen ge om

årlig fårhälsokontroll. Vidare miljö- och hälso-
skyddsnämndens istället läkarepersonal för och leg.

möjlighet årligasjuksköterska hygienin-denlämnaatt
tillformationen livsmedel.personal arbetar medsom

Försöksverksamhet med förändrade bedrivsde reglerna av
Gnosjö och HelsingborgsBräcke, kommuner.

Lantbruksdelegation

ihar aktualiseratkommun frikommunförsöket olikaBräcke
glesbygdsfrågor. sådant initiativ fickGenom lant-ett

ibruksstyrelsen delegationinrättauppdrag föratt en
i lantbruksnämnden Bräckeberörärenden kommun.som

Delegationen tillhar till-fatta beslutuppgift att om
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förvärvstillstånd,jordförvärvslagenstånd enligt
glesbygds-i företaginvesteringartillstatligt stöd

Målsättningen för de-rationaliseringsstöd,stöd, m.m.
kunnabättre skallär attlegationens verksamhet man

jord- ochfinns förförutsättningarutnyttja de som
i besluts-rollstärka kommunensoch attskogsbruk egen

processen .

likartad dendelegationen äriBeslutsordningen som
finnsSkillnaden detär attlantbruksnämnden.itillämpas

kansli harlantbruksnämndensinom somtjänstemän som
Bräckeberörärendenuppgift beredasärskild att som

kommun.

arbetsmarknadsdepartementetsinomFörsök an-2.3.7
svarsområde

insatsernasysselsättningspolitiken kommunalahar deInom
på dettaFrikommunförsöket harbetydelse.avgörande

ettlandstingen vill taochområde visat kommunernaatt
tillgodo-förändringsförslagen hardelökat En avansvar.

in-med ökat kommunaltförsöksverksamhetsetts genom
arbetsmarknadspolitiken.på statligadenflytande

Arbgtsförmedlingsnämnder

samarbetetform förfrikommunförsöket har en nyGenom
frikommunernainförts. harIkommunochstatmellan

Bräcke,inrättats.arbetsförmedlingsnämnder Ale,Ilokala
påtillsätts nämndens ordförandeTyresöHaninge och

får inomArbetsförmedlingsnämndenkommunen.förslag av
medelfördelningenbeslutaekonomiskagivna avomramar

avgörarekryteringsstödoch samtberedskapsarbeteför
rekryteringsstödets längdberedskapsperiodens och upp

får vidare inom stats-förmånader. Nämndentill 12 ramen
statsbidragsnivån bered-förbeslutabidragsreglerna om



37

skapsarbete. får ocksåNämnden besluta fördelningom av
till särskilda insatserresurser för ungdom.

örebroI kommun försöksverksamhethar olikamed syssel-
sättningsåtgärder genomförts. Ett projekt gällthar
försök med ungdomsarbete. Kommunen har vidare beviljats
medel regeringen till försöksverksamhetav in-en med
tegrerad svenskundervisning och arbete för flyktingar.

Samordning nämnderav

Genom bestämmelserna försöksverksamhet friaremedom en
kommunal nämndorganisation har det blivit möjligt att
bättre samordna insatsernade kommunala på syssel-
sättningsområdet. Sambandet mellan utbildning och ar-
betsmarknadsfrågor särskilthar uppmärksammats. AleI
kommun har bildatsnämnd för arbetsmarknad, rehabili-en
tering utbildningoch dock lagts ned.som Isenare

örebroSandvikens kommun och kommun har en gemensam
utbildnings- arbetsmarknadsnämndoch inrättats. För-
ändringarna tillsyftar att skapa bättre överblick och
möjligheter till bättre resursutnyttjande.

sysselsättningskontrakt

Även frilandstingen uppmärksammathar sysselsättnings-
frågorna. Olika förslag har framförts för skapaatt sys-
selsättning invånare.för länets initiativdessaGenom

frilandstingenhar möjlighetgetts olikaatt sluta sys-
selsättningskontrakt med länsarbetsnämnden. Genom en
kombination beredskapsarbete och arbetsmarknadsut-av

sysselsättning månaderbildning kan skapas till 12upp
vårdområdet.inom
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tla erGene e

utökatettönskemål sam-omframförtharFrikommunerna
kommunalocharbetsmarknadsutbildningmellanarbete

organi-1984 en nybeslut omRiksdagensvuxenutbildning.
samrådsförfarandeutvidgatettförutsättersation för AMU

länsarbetsnämnden. för-Enochskolanhandi förstamed
utbildningsgivare främjasolikamellansamverkanbättrad

fått attkommunernamöjligheterökadeockså degenom
frikommunförslagannatEttuppdragsutbildning.bedriva

frånsänktsåldersgränsenattärgenerelltgenomförtssom
avslutatungdomslagi somår ungdomarförtill 1718

gymnasieutbildning.

förändringsönskemålfrikommunernasgenomgående idragEtt
samverkan mellanbehovetarbetsmarknadsområdet är avpå

ifinns regelsådana fallfleraintressenter. Iolika
på sådanaExempelbestämmelser.statligaihinderinget

landsting ochmellansamarbetefrågor närmareär ett
arbetsanpassningmedproblemlösaför attlänsarbetsnämnd

genomföra ettattförSamhalllandsting ochmellansamt
förståndshandikappade.projekt för

arbetsgivareprivatahosBeredskapsarbete

fåttharkommunerNynäshamnsHuddinge ochTyresö, Nacka,
anvisatstillstånd erbjudaregeringens att personer, som

privata arbets-praktik hosberedskapsarbete,kommunalt
år.få till ettPlaceringarna skallgivare. uppvara

i ettHuddinge formibedrivs ochNacka avVerksamheten
arbetsförmedlingen.ochsamverkansprojekt mellan kommunen
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ansvarsområdebostadsdepartementetsinomFörsök2.3.8

byggområdetochPlan-

byggområdet ärochinom plan-statliga regelsystemetDet
frikommunernanaturligt attdärförärDetomfattande.

byggnadslag-itill lättnaderförslagframförde
lagändringar förönskemål fordradedelstiftningen. En

genomföramöjliga attdäremotAndratillgodoses. varatt
lagändring.delvis utanellerhelt

bygglagochplan-Ny

planeringfysisktförreglernaförenklaattmedArbetet
propositionregeringen. Enprioriteradesbyggandeoch av

våren Genom1985.till riksdagen redanöverlämnades
kommunaladetillgodosågs huvuddeleni avdennaförslagen

förändringarnaföreslagnaönskemålen. varSyftet med de
fri-och attallmänhetenförenklare gegöra detatt

iserivcegodlämnaattmöjligheterbättrekommunerna
behandlingRiksdagensbyggärenden. propo-avochplan-

aviserademed detdock att kopplas sammansitionen kom
bygglag.till plan- ochförslaget ny

i kraft denträddebygglagen,plan- och somden nyaGenom
önskemål attfrikommunernasde flestajuli kom1987, av1

innebärlagstiftningen attgenerellt.tillgodoses Den nya
moderniseras.ochförenklasstatliga regelsystemetdet

decentraliseringärgenomgående avi reformendragEtt
sålunda själva beslutafårbeslutsfattandet. Kommunerna

plangranskningmyndigheternasstatligadeochplanerom
intressen samtregionalaochtill statligabegränsatshar

också för-harbygglovsäkerhetsfrågor. Reglerna om
vissa förut-underkanKommunerna numeraenklats.

beslutaområdesbestämmelserdetaljplani ellersättningar
gällerDettabygglov.fåråtgärder utanutförasvissaatt
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bl.a. för fritidshus,enklare kolonistugor liknande,och
komplementbyggnader, mindre tillbyggnader vissa änd-och

Ävenringar byggnader. tillbyggnader ändringarochav av
befintliga industribyggnader frånbefriasskall kunna
bygglovsplikt. ocksåBygglovshanteringen har förenklats

ansökningen påatt muntligenkan ske och kravengenom
ansökningshandlingar gjorts flexibla. Möjligheternamer

tillfälliga ocksåatt bygglov har utökats. För-ge
enklingar vidare frågahar igenomförts byggnads-om
nämndens verksamhet, besiktning m.m.

tillUppdrag statens planverk

Många de frikommunernaproblem tagit gälltharav som upp
byggnadslagstiftningens tillämpning. Regeringen beslutade
därför i1985 statens planverk uppdrag i samverkanattge
med bostadsstyrelsen, lantmäteriverket och läns-

organisationsnämndstyrelsernas rådgivninglämna särskild
till frikommunerna.

Planverket utarbetade ett för frikommunförsöketprogram
inom byggområdet.plan- och speciellEn projektledare
anställdes. Frikommunarkitekten besökte kommunerna
varvid inventering gjordes problem, önskvärdaen av
förändringar praktikfall.och planverketsI rapport

frikommuneransbehandlas förslag till förenklat bygglovs-
förfarande, rationell hantering arbetslokalfrågor,av

tillståndsgivning,samordnad flexiblare tillämpning av
rationellegenskapskrav, planfastställelse flexib-samt

på kvalitetlare krav detaljeringsgrad.och

sin Planverket,I rapport 1986 redovisar planverket en
rad slutsatser studien. ärEn att oklarheter tolk-av om
ningsutrymmet i gällande lagstiftning självpåtagnaskapar
kommunala regelsystem. ärEn hellreatt kommunernaannan

rådvill än bygglovbefria för att förhindra byggfelge
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och Därigenom ocksågranntvister. kan ha kvarman upp-
sikten förändring.över miljöns myndig-I de fall flera
heter informationskall är tillbesluta den bygg-

gånglovsökande ärendets och förväntat beslutsdatumom
särskilt Handläggningenviktigt. bygglov och planerav
varierar kommunstorlek tjänstemanna-mycket med och
kompetens politiskmed sammansättningsamt och engage-

ocksåkonstateras kritikenI rapporten attmang. mot
gällande i frånlagstiftning interegel tjänst-kommer de
emän dagligen använder lagarna. Kunnig personalsom anses
väsentlig hanteringen bygglov. visarför Studien slut-av
ligen är intresseradeatt klartkommunerna ökadav
handlingsfrihet den kreativitetoch att frikommunför-som
söket tillskapat framt förenklingar ilett arbets-
rutiner. erfarenheternaframkomna har därför förmed-De

tilllats alla landets kommuner.

Byggnadsavgifter

Från några frikommuner har framförts förslag ändringarom
i påföljderlagen ingripanden vid olovligtoch byg-om

inarbetatsgande. i varvidlag harDenna PBLnumera
önskemål såtillgodosettshar att alla landets kommuner

möjlighethar jämka byggnadsavgifterelleratt efterge
vid översträdelsertas plan-ut och bygglagen. Omsom av

överträdelsen ringaär kan byggnadsnämnden sätta ned
byggnadsavgiften.eller efterge

Bostadssektorn

i utsträckning för pla-har stor ansvaretKommunerna
nering, förvaltning bostäder.byggande och Det kom-av

bostadsförsörjningen innebärmunala för attansvaret
kommuninvånarna får till-förskall verka attkommunerna

gång ändamålsenliga boendemiljö.till bostäder godoch en
bostadslånen bidragen därvidstatliga och har storDe
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förtsförslag framharfrikommunförsöket ombetydelse. I
Regeringen harbesluten.förkommunaltökatett ansvar

tillmötes trotsgåttområde kommunernainom dettaäven
statliga medel.handlardetatt om

bostagslånBeslut om

försökbedriva medatträttgettsFrikommunerna har
bostadslånfråga och bo-ibeslutanderättkommunal om

gäller beslutDetfall.i vissastadsanpassningsbidrag
småhus skall bebosbostadslån nybyggnadför som avavom

dels statligabeslutvidarelånesökanden. gällerDet om
bostadslån sådanatillbostadsanpassningslån, dvs.s.k.

standardhöjande och för vilkaanpassningsåtgärder ärsom
statliga bostadsan-delsbostadsanpassningsbidrag lämnas,

bostadslånmed föri sambandpassningsbidrag lämnassom
bostadsanpassnings-småhus. gällerNär detnybyggnad av

bostadslån för-ellerkombinationbidrag medutan
bättringslån beslutanderätten.redanhar kommunerna

för flerabeslutanderätten bo-Möjligheten överatt ta
Gnosjö,stadsfrågor utnyttjats Bräcke,har av

ÖrebroHelsingborgs, Tyresö kommuner.och

statligt stödBeslut om

också bedrivas ibeslutanderätt kanFörsök med kommunal
förbättringsåtgärderfråga istatligt till vissastödom

vid förbättringräntestödgällerbostadshus. Det bl.a. av
område pågårpå iFörsöksverksamhet dettabostadshus.

Helsingborgs,Gnosjö, Haninge,Göteborgs,Bräcke,
ÖrebroSandvikens, Tyresö och kommuner.
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ansvarsområdecivildepartementetsinomFörsök2.3.9

Lotterifrågor

läns-övertaattmöjlighetgettsFrikommunernahar
förbeslutanderättpolismyndighetensochstyrelsens

vissa andrabingospel ochtillstånd lokalaanordnaatt
lagändringar gettgenerellalotterier. somEfterlokala

återstårbeslutanderättvidgatsamtliga kommuner en
bingotillstånden.endastnumera

näringslivsgolitikKommunal

försöksverk-genomföri länJämtlands enLänsstyrelsen
statliga kom-ochsamordningintensifierad avmedsamhet

näringspolitiska insatser.munala

ansvarsområdemiljödepartementetsinomFörsök2.3.10

närmiljöns ut-ochsamhällsbyggandetansvariga försom
miljöområdetpåinsatsernade kommunalaärformning

fått ökatettsuccessivtväsentliga. harKommunerna
naturvårdsområdena. frikom-Ipå miljöskydds- ochansvar

åtgärderoch andraönskemål dispenserharmunförsöket om
Huvuddelenfram.förts avstatliga regelsystemeti det

fått positiv be-harförändringsförslag enkommunernas
frågor ansvarsfördelningen mellangällerFlerahandling.

och kommunerna.länsstyrelsen

skyltarBeslut om

Deti naturen.skyltaridagbeslutarLänsstyrelsen om
beslutochreklamskyltartillstånd sättaatt uppgäller

landskapsbilden.vanpryderanordningarbortta somattom
handbör hasjälvadeattfrikommunernaNågra anserav

önskemål harDettatillståndsprövningen.härdenom
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regeringen tillgodosett särskild förordningattgenom en
utfärdats försöksverksamhet. gjortsUndantag har dockom

tillståndför de fall där även krävs enligt väglagen.

Anmälan miljöfarlig verksamhetom

Anmälningar miljöfarlig verksamhet vid frikom-skulleom
munförsökets göras tillstart länsstyrelsen. På förslag

frikommunerna möjlighetdessa bedrivaav att försökgavs
innebar anmälningaratt istället tillsom skulle göras

kommunens miljö- hälsoskyddsnämnd.och förändringDenna
prövade Ale och Tyresö kommuner.

Lagstiftningen har såsedermera ändrats anmälningaratt
miljöfarlig verksamhet skall göras till miljö-om och

hälsoskyddsnämnden. sådanKommunerna utövar tillsynen av
miljöfarlig verksamhet är anmälningspliktig ellersom som
inte kräver sig anmälan tillståndeller enligtvare
miljöskyddslagen.

Beslut motorsport- skjutbanorochom

Länsstyrelsen beslutade tidigare tillstånd anläggaattom
motorsportbanor vissaoch skjutbanor. frikommunEn har
ifrågasatt den här ordningen tillståndsprövning.för
Riksdagen har därför beslutat försöksverksamhet medom en

tillståndsprövningkommunal enligt Ävenmiljöskyddslagen.
här har emellertid lagstiftningen ändrats så dennaatt
tillståndsprövning generellt görsnumera kommunerna.av
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3 IITVÄRDERINGARERFARENHETER ocu FÖRSÖKSVERK-AV
SAHHETEN

3-1 Studie och utvärderingar på olika försökson-
råden

3.1.1 Utvärderingar inom socialdepartementets an-
svarsområde

Hälso- sjukvårdsgmgåggtoch

delområdetInom kommunalt driftansvar primärvården-för
samverkan mellan hemtjänst primärvårdoch finns flera
studier, tvåvilka är avslutadeav och avrapporterade
Blomquist, Fahlström1987; m.fl., 1987.

Den förstnämnda studien påfokuserar försöket med kom-
munalt driftansvar primärvårdenför örebroi kommun,
kommundelen Vivalla-Lundby. Den syftar till att beskriva
politikers tjänstemänsoch erfarenheter under försökets
inledande pådel, att ta reda varför övriga frikommuner
visade såett intressesvalt påför primärvårdsom-försök
rådet samt att undersöka eventuella skillnader i olika
avseenden Vivalla-Lundbymellan primärvårdsom-och andra
råden.

vad gäller olika aktörers uppfattning iförsöketom
Vivalla-Lundby redovisas påatt politikerna nivåcentral
i landstinget vårdcentralenuppfattar mycketsom en
självständig enhet intede tror direktatt det harmen

frikommunförsöketmed att göra. politikernalokala iDe
kommundelsnämnden att de tillräckligthar ettanser
inflytande primärvårdenöver och att samarbetet fungerar
mycket bra. tjänstemännenDe centrala inteatt detmenar

någonfinns skillnad vårdcentralenmellan den aktuella
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för-meddirekt sammanhörvårdcentraler somövrigaoch

gårsamarbetetatttyckertjänstemännenlokalasöket. De
dendel av egnaprimärvården ensomochbramycket ser

vårdcentralenvidVerksamhetsföreträdarnaverksamheten.
verksamhetenöverinflytandestortetthardeattanser

tidigare. Demedjämförtsjälvständighetstörreoch en
när detförteckenpositivamedskillnadenävenbetonar

snabbheten be-och 1politikernatillnärhetengäller
slutsfattandet.

undersökningstill-vidhadefrikommunernatreEndast av
övervägdeellerlandstingetmedavtalfärdigtfället

anförs fyrarapportenIBräcke.GnosjöÖrebro, ochdetta
intressetbristandetill detorsaker

tidpunkt,vid felkommunerfleraförkomErbjudandet
primärvårdsavtalfördelaktigahaderedaneftersom man

landstinget.med

känslig.generelltHuvudmannaskapsfrågan var

försöksverksamhet.pågick andra typer avDet

organisationerna.från fackligaMotstånd de

för-ochVivalla-LundbyiförsöketmellanJämförelsen
liknandehafti kommunerandra somsöksverksamheten

intedetattvisarorganisationsförändringarmotiv för
skillnad.någon störrefinns

tillöverlappar1987m.fl.,FahlströmstudienandraDen
Blomquist, 1987studienrefereradedendelbetydande

redovisasärskiltattinget skäldärförfinnsdetoch
studie.innehållet i denna
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fått iSocialstyrelsen socialdepartementet uppdraghar av
Örebroprimärvårdsförsöket i kommun ochutvärderaatt

primärvården.inflytande överlokaltformer Enandra av
hittillsSocialstyrelsen, redo-1988 hardelrapport

i likhet nämnda Fahlströmvisats. är med denDen nyss
Vivalla-Lundbyjämförande studie där1987m.fl., en

varierandeingår tillsammans medmed andra kommunerfem
ingårGnosjö iorganisation Frikommunerna Bräcke ochm.m.

förhållandena innanundersökningenstudien, avsermen
ingått landstinget kommunaltGnosjö avtal medkommun om

iSammanfattningsvis framförs attrapporten,driftansvar.
på olika orternaskillnader desmärre observeratsendast

dei stället allaDetstuderats. tycks som omsom
organisationsformerna och kan uppfyllaundersökta envar

primärvårdbedrivandemål meduppställts förde avsom
på inflytande.kravet lokaltbeaktande av

primärvårdsförsöket i Gnosjö harUtvärderingen an-av
iVäxjö,i delshögskolan Komrevdelsförtrotts

utvärderingendelenJönköpings län. förstnämndaDen av
två delrapporter Klassonhittills iresulterathar

för-behandlar syftet medSundström A,1990, 1990 som
till servicen.kommuninvånarnas attitydersöket resp.

halvåretslutrapportering första 1992. Kommun-sker under
länsavdelning sinlämnarvidrevisionen kommunförbundets

augustii 1991.rapport

socialförvaltningen delredovisarlägesrapport avenI en
Lidqvist, 1991. Avhittillsvarande erfarenheternade

vinsteråstadkommit vissaframgår bl.a. attrapporten man
samordningen mellansamordning tjänster, attavgenom

fålång tilltid atthemsjukvård tagitochhemtjänst
personalgrupper attolikamöjligheten förattochstånd

kombinationstjänster upplevtssin verksamhetbredda genom
positivt.mycketsom
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framgår attbl.a.från VäxjöihögskolanrapporternaAv
för-ochanledning kompletterafunnit attsocialnämnden

Kommunikationenmålen försöksverksamheten.tydliga för
ärpolitikertjänstemänochallmänhetenbrukarnamellan
intekommuninvånarnaintervjuundersökning blandenligt en

verksamhetenförintensiv. Företrädare anserspeciellt
antaletminskakunnatmedfört attbl.a.försöketatt man

bättre,ärbeslutsunderlagenadministrativa attregler,
medsamarbetetfriskvården förstärkas och attkunnatatt

på långtidssjuka.försäkringskassan fokuserats

hemtjänstgchBarnomsorg

StighemtjänstOmrådet studeratsharochbarnomsorg av
Örebro Montin, hari 1988. HanMontin vid högskolan

Helsingborgtvå Bräcke ochfunnit kommunerendastatt
fråndispensfrikommunerna söktnioförstabland de

inom och hem-statsbidragsregler barnomsorggällande
frikommuner ut-ytterligaretjänst. har1989-91 sex

stödstatsbidrag förbeträffandenyttjat dispensrätten
fått fördispensBräcke harhjälp i ochboendet, 1991och

i ko-statsbidrag för öppen förskolaanvändningen av
tillförklaringaroperativa sökandet efterdaghem. I

Montin,från frikommunerna finnerintressetbristandedet
sidanvidatt hamnafrikommunförsöket tenderatatt av

pågår inomförändringsarbete dessadet konkreta som
erhålla bildverksamhetsområden. rättvisandeFör att en

påverkar verksamhetregleringstatlig kommunalhur enav
både förhållanden, t.ex.inomkommunalastudierbehövs av

organisations-politisk kultur ochregler,ochnormer
påverkani omgivningen,olika faktorerkultur, och t.ex.

forskningmassmedier, konsulter.via och



49

sjukskrivningUtvidgad egen

igenomförts länb1.a. JämtlandsFörsök har 1988under
till sjukskrivning.rätt Läkar-utvidgadavseende egenen

sjukskrivnings-intyg fr. denförsthar krävts 15eo. m.
försöket gjortsutvärdering för-hardagen. En av av

Utvidgadi Jämtlands län Göteborgsäkringskassorna och
1989.sjukskrivning,egen

på jämnSjukpenningsförsäkrade födda omfattatsdag har av
på ojämnsjukpenningförsäkrade födda harförsöket dagoch

utgjort kontrollgrupp.

sig själv visarsjukskrivarätt attFörsöken utvidgadmed
på sjuk-enligt klart ändratutvärderingsrapporten ett

Sjukfallen blir längreskrivningsbeteende. b1.a. om man
läkarintyg normaltatt skaffa motvänta medkan dagar14

sjukanmälningar.inte antaletdagar. ökarDäremot7

självasjukskriva sigmöjlighet atthaftDe personer som
cirkai genomsnittläkarintyg harän dagar7 utan enmer

i 0,599 ersatti och Göteborglänhalv Jämtlands O,4215
övriga.sjukdag änsjukfallmer per

respektiveingickförsöksperioden 122 123Under 28 404
från län ochsjukfall i Jämtlandsförsöksgrupperna

Göteborg.

mil-till cirkaberäknas 3Kostnaderna försöket kanför
miljonercirka kronorjoner i län ochkronor Jämtlands 22

årtill den totalaskullei Göteborg. heltUppräknat ett
imiljoner ochbli cirkai län 14,8Jämtlandskostnaden

riket tordemiljoner. För helacirka 100,9Göteborg
på miljardårskostnad minst kronor.1detta motsvara en
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19908Riksförsäkringsverket 198911,RFV attanser
kunskap sjuk-bidragit till ökadförsöken har omen

värdefullär iskrivningsbeteendet. kunskapDenna det
och analyserakartlägga sjuk-fortsatta arbetet med att

påverkapå sikt kunnaskrivningsbeteendet, för att män-
sjukskrivning.niskors attityder till

underhållsadminist atonFörbättrad h b-av o
dragsförskott

samverkanprojekt försäkringskassanettI mellan och
Örebrosocialförvaltningen i varithar syftet att för-

frågorbättra administrationsformen underhålls-för om
bidrag bidragsförskott.och

underhållsbidragFörsöksverksamhet beräkningmed påav
försäkringskassan påbörjades haroch sedermera1986
förlängts. utvärderingGenom andra Försäkningskassanen

Örebroi län Bidragsprojektet, november 1989 har under-
sökts tidigare såde positiva stårresultatenom sig i
ett längre tidsperspektiv.

positiva frånDe resultaten den första utvärderingen har
bekräftats.

omfattandeDen erfarenhet finns arbetet medsom nu av
underhållsbidrag talar enligt utvärderingsrapporten
starkt för samordning frågor underhållsbidragen av om

bidragsförskottoch inom försäkringskassorna riksför-och
säkringsverket. sådanEn samordning administrationenav

tillleder förbättringar för föräldrarna tilloch lägre
kostnader för samhället.

För föräldrarna består förbättringarna främst i att det
är enklare att vända sig till i stället till tvåfören
myndigheter i frågordessa så intimt hörsom samman.
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under-får hjälp avtalmedföräldrar omallaNästan som
också för-kontakt medharhållsbidrag kommunernaav

angående bidragsförskott.säkringskassan

detattfrämstlägreblir kostnaderna genomsamhälletFör
Dubbelarbetetundviks.dubbelarbetetomfattanderelativt

timmaruppgå ochgenomsnitt mellan 2till i 1beräknas
ärende.per

årockså de fyraunderdetattkonstaterasrapportenI
några oförut-pågått inte dyktförsöksverksamheten upp

tidigare fast-jämkningarnackdelar med att avsedda
på försäkringskassan.underhållsbidrag upprättasställda

hari sett redanstortförsäkringskassornas personalDå
underhållsbidragberäkningerforderlig förkompetens av

överflyttning arbetsupp-enligt rapporten avskulle en
krävaförsäkringskassornafrån tillkommunernagiften

åtgärder övrigt.ismå ochutbildningsinsatserrelativt

sidariksförsäkringsverketsfrånbedömningensamladeDen
siglämpar för devälhanteringen mycketvarit atthar

regeringentillrapporterförsäkringskassornaallmänna
januarioch 1990.juni 1987

kommunikations-, jordbruks-Utvärderingar inom3.1.2
ansvarsområdemiljödepartementetsoch

departements-inom trefrikommunförsöketstudie avEn
miljöd-samtjordbruks-kommunikations-,områden i

statsvetenskapliga in-vidhar genomförtsepartementet
Bengtsson, 1988.universitetvid Göteborgsstitutionen

frikommunförsökets effekterbedömningenförgrund avsom
dispenserklassifikation avförfattaren avanvänder en

typerfyra
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dispenser frikommunerna ingåmöjlighet isom ger att
påbörjadredan försöksverksamhet

dispenser möjlighet övrigaatt före kommunersom ger
pröva lagstiftningny

dispenser innebär frikommunernaattsom används som
försökskommuner,reella där prövar lag-man ev. ny

stiftning innan beslut tas förändringargenerellaom

dispenser leder till direktasom och generella för-
ändringar lagstiftningen.av

två sistnämndaDe typerna dispenserförändringarav anses
direkta effekter eller resultatvara frikommun-av

försöket.

Genomgången givnade dispenserna påav de aktuellatre
områdena visar tillatt de största karaktäri-delen kan

dispenser därseras reelltsom prövarman lag-ny
stiftning. Det gäller framför allt dispenserna inom
jordbruks- miljö-och energidepartementetsoch område,
där samtliga dispenser är den tredje typen.av

frågorDe det här gäller är

inom kommunikationsdepartementetsk område dispensen om
trafikintegrering 0 bostadsområden;1

inom jordbruksdgparggmentets område dispenserna om
kommunalt beslut djurskyddstillsyn årligfrånom och
hälsokontroll för personal arbetar livsmedel,medsom
inrättade speciell delegationav en för Bräcke kommun
inom lantbruksnämnden i Jämtlands län kommunalsamt
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sist-vid lotteriertillståndsgivning lokala det
område;civildepartementetsnämnda tillhör numera

områdemiljödegartementets dispenser kommunalinom om
miljöfarliganmälningsärenden avseendeprövning av

vidkommunal beslutanderättsamtverksamhet an-om
motorsportanläggning skjutbanaläggande och res-av

tillstånd naturvårdslagenenligt för rek-pektive
lamskyltar.

enligt bäst uppfyllerenskilda dispens rapportenDen som
påverka möjlighetersyftet kommunens attatt anpassa

förhållanden speciellatill lokala är denverksamheten
inom lantbruksnämnden.Bräcke-delegationen

inom utbildningsdepartementsUtvärdering3.1.3 an-
svarsområde

skriften i försöksverksamheten lokalamedskolanI organ
Lindgrenfrikommunförsök Uddstrand, 1988 redo-och

pådispensgivningen utbildnings-visas erfarenheterna av
området.

framgår, viktiga begränsningar iatt trerapportenAv
statsbidraggjorts fri användningförsöksverksamheten av

för läroplans-huvudmannaskapet skolan ochför skolan,
återståttfrågor. för att pröva harkommunernaDet som

frågoradministrativa mindrevaritenligt rapporten av
räckvidd betydelse.och

på enligtskolan framträderfrikommunernasI rap-syn
två hållningar. för-är deattsett Engrovtporten

stånd marginelltillkommit spelaändringar anses ensom
utvecklingsarbetet.allmännai Endetroll annan re-

fått sina dispens-i kommuneraktion, framträdande som
negativ till delarär och storaansökningar avslagna, en
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någrainte skettharhållning. kommunerdessapassiv I
förändringar alls.

verksamhetenpå omskapande avfinns teckenTrots detta
frikommunförsöket.stånd Blandtill utaninte kommitsom

diskussionbetydelsefull ochattdelsnämnasdessa kan en
påminstinte hemmaplanrutinergenomgång ochreglerav

omfördelning arbetsuppgifterigång;kommit att avdels en
decentra-harstånd ikommit till de kommuner ensom

eller mot-kommundelsnämnderorganisationliserad
friare nämnd-tillämpar lagensvarande och enom

förändringen gäller hand-sistnämndaorganisation. Den
i lokala nämnderna.destatliga tjänster Avläggningen av

föredragitframgår lokaltpolitikerna attstudien att
vilkettill rektorerna, snarastdelegera personalansvaret

bri-rektorernaseffektivitetminskadmedfört ap gen
Ävenområdet.på att åskaansvaret ochstande kompetens

delövervägande delegeratstillstatsbidragfördela har
enligtärtill dettakonsekvensrektorerna. En rap-av

iarbetsuppgifter ökande gradporten att skolledarnas
låg på ellerliknar tidigare skolstyrelsen, medde som

byråkratiska inflytandet över skolanandra ord att det
ökat.

förändringar inteförklaringar till varföranförsTre
fåttstånd marginellkommit till till att deeller en

på område.betydelse skolans

frånmotståndet fackliga organisa-förklaring är deEn
tionerna, särskilt huvudmannaskapet och hand-betr.

statligt tjänster.läggningen reglerade En annanav
motståndet frånförklaring är fackdepartement och äm-

civildepartementet för-och dessbetsverk drabbadesom
nyelsesträvanden.
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påutvecklingentredje förklaring är skollags-attEn
område ståttintestiftningens i samklang med strävandena

självstyrelsen.kommunala Rapportförfattarnaöka denatt
tillsig skönja överanpassninghär tendenstycker en

till frikommunför-regelsystemet. fall harfleralokalt I
inneburit legalisering praxis,endastsöket d.v.s.aven

till verksamhetenregelsystemet hur redananpassatsatt
bedrivs.

Utvärderingar inom jordbruksdepartementets3.1.4
ansvarsområde

Bräckedelegationen

Lantbruksstyrelsen i junihar lämnat över1990 rapporten
Bräckedelegationen, särskiltärs.k. ettden som organ

lantbruksnämnden iinom Jämtland.

uppnåttsEnligt rapporten har positiva resultat vad
aktivering näringarnadegäller areella och ut-av

påi övrigtvecklingen Emellertid ärlandsbygden. detta
hand ett resursinsatseri första extraresultat deav som

bådefrångjorts kommunen lantbruksnämnden underoch en
tid.begränsad

enskilda iärendena följtstortbesluten dede harI
riktlinjerprinciper och lantbruksnämnden har haftsom

sin iverksamhet länet.för andra delar Det storaav
i Bräckedelegationenärendenflertalet behandlatsharsom

påkanslibeslutas inom ett enklarekunnat nämndenshar
övriga så fåmed ärenden är attresultat.sätt sammamen

särskildär resursmässigt försvarbart att haintedet en
enbartdelegation för dessa.

Bräckedelegationenspositiva effekterna självaDe av
enligt tilli stället hänföras dekan rapportenarbete
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informa-meningsutbyte ochtillmöjligheternautvidgade
framhålls attfrågor. rapportenprincipiella Iition mer

på sätt,annatfrågor behandlasbör kunnatypdenna av
lantbruks-ochkommunenmellansärskilda mötenvidt.ex.

enskilda ärenden. Defrån hanteringenskilt avnämnden
delegationenideltagandekommunenspositiva effekter som

för dessaökati ettsig form engagemangmedfört av
för-inom kommunaladenochfrågor allmänhetbland
iheter detunderskattas,inte rap-skallvaltningen

porten.

varitdelegationenkringarbetetAdministrativt dockhar
positivakansli.lantbruksnämndens Deförresurskrävande
inte deutredningens meningenligtövervägereffekterna

ektra dele-administreraför attkrävs ensomresurser
för-risk förfinns dessutomDetgation denna typ.av

oenig-ärenden efterhandläggningstider för de somlängda
måste i lant-behandlasBräckedelegationen ävenihet

enligtBräckedelegationen börstyrelse.bruksnämndens
julibeståinte efter den 1därförlantbruksstyrelsen

1991.

arbetsmarknadsdepartementetsinomUtvärderingar3.1.5
ansvarsområde

område två studierarbetsmarknadspolitikens harInom
Henning,statsvetenskaplig ansatsmedgenomförts, en

ansatsekonomivetenskapligmedoch1988671988; Ds en
198921.DsHolm, 1989;Pettersson

framhålls frikommunförsöketstudien attförstnämndadenI
kombinationområdearbetsmarknadspolitikens utgörpå en

fråninsatserarbetsmarknadsverket ochåtgärder inomav
atttillförsöksverksamheten syftade geaktörer;externa

statliga arbets-över deninflytandeökatkommunerna
sektorsövergripandeeftersträvandenamarknadspolitiken.
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meningsskiljaktighetersamarbete har skapat över sek-
Experimentettorsgränserna. har enligt studien ansetts

försvåra för nationellmöjligheterna arbets-en
marknadsplitik.

Vad gäller arbetsförmedlingsnämndenmedförsöket konsta-
återas sidan lovordas idetatt allmänna ordalag,ena

fåå sidan äratt det andra beslut fattatsmen som som
direkthar frikommunförsöket tillgöra.med att orsakEn

detta är enligt att nämndernasrapporten befogenheter
ökats i begränsad omfattning.endast mycket De arbets-

myndigheternamarknadspolitiska har slagit vakt om ar-
insatserbetsmarknadspolitiska nationellsom en ange-

lägenhet, frikommunerna har önskat prioriteramedan
lokal anpassning flexibilitet.lokal Härtilloch kommer

sammanfallitatt försöksperioden med utpräglad hög-en
konjunktur, ytterligarevilket reducerat försökets be-
tydelse experiment med sysselsättningspolitiskasom
effekter.

framhållsBland positiva erfarenheter fri-att ett av
landstingen ett s.k. sysselsättningskontrakttecknat med
länsarbetsnämnden försöket friareoch att med nämnd-
organisation tillstimulerat sektorsövergripande samar-

arbetsmarknadsfrågornai därbete tre kommuner, sam-
utbildningsfrågor.ordnats med

studienandra Pettersson Holm, försökerDen 1989
frågan huruvidabl.a. är önskvärt friarebesvara det med

Utgångspunkteni arbetsmarknadspolitiken.kommuner för
arbetsmarknadspolitiken enligtbör iförfattarna hämtas

nationella intresset, följer idet att kommunenvarav
iförsta bör verkställare,hand andra handsom enses som

står frikommunernasbeslutsfattare. Mot detta önskan att
från hârdstyrningbefrias disponeraoch statsbidragenatt
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i ambitions-olikheterförriskermedförvilketfriare,
olika kommuner.nivåer mellanetc.

ökat inflytandeochfrihetkommunalfrågan störreHela om
effektivitet,motvägas avrapportförfattarnaenligtbör

förgrunden. finnsstår i Detinlåsningfråganvarvid om
inlåsningför attrisker enuppenbaraenligt författarna

sker kommunernafrån kommunen omflyttaattobenägenhet
arbetsmarknadspolitiken, ochinominflytandestörreges

nationella intresset.i detinteliggersådant utfallett

enligt författarnaärkostnadseffektivitetssynpunktFrån
tveksamt. speletstatsbidrag omgenerellaidén merom

försiggåriskerar attkommunochstatmellanresurserna
till-kan antasvarvid kommunernagränser,inom oklara

åtföljande risk förmöjligt medsåsig mycketskansa som
kostnadseffektiviteten.urholkning ur

ochellerkommunenattreformmöjligheterna nämnsBland
fri dis-pott atttilldelasarbetsförmedlingen kan en

medinitiativ beträffandeför mer per-grupperponera
till förebyggandeettocharbetsmarknadsproblemmanenta

länsarbetsnämndenmöjlighet attärarbete. En geannan
experiment.bistå kommunalamöjlighet att

bostadsdepartementetsUtvärderingar inom an-3.1.6
svarsområde

bostadslånbeslutanderättkommunalmed m.m.Försöket om
1988. Avriksrevisionsverket RRV,utvärderatshar av

ärframgår mycketkommunernaallabl.a. attutvärderingen
låntagarbyggdalån tillfåpositiva till beslutaatt om

svårsärskilt eller be-intesmåhus. Uppgiften somses
beslutande-förmedlingsorganetskommunalatungande. Det
väsentligtför kommunerettbetyder kortarerätt par-

service.förbättrad Upp-handläggning ochsnabbare -
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skiftarvilket medför mellanfattningen merarbete detom
fåförmedlingsorgan. samtliga är angelägna haattolika

låntagarbyggda små-lån tillatt beslutarättenkvar om
hus.

några fått påtag-harlänsbostadsnämndernagällerNär det
inteavlastning. länsbostadsnämnd tror att detlig En

frånfrågornanågon förmedlings-besparingblir eftersom
Några klagomål påfrån blivitkonsulter fler.ochorgan

småhus-fått,inte besvär överochharkommunerna man
Länsbostadsnämndernaförekommer knappast.besluten ser

påpositivt försöket.utfalletallmänt av

lånfråga tilli bidragkombination bostadsan-medI om
krångliga.ärpassning kommunerna reglernaattanser

lån-Ärendena i tillär sällsynta motsatsoch omfattar
småhus många minstbedömningar. gällerIntetagarbyggda

åtgärder tillvilka hänföra standard-är attdet som
beslutanderätten är brahöjande. tycker dockKommunerna

Länsbostads-servicesynpunkt vill kvar.och ha denur
i ärenden alltförallmänhet typnämnderna denna avanser

förkomplicerade kommunala beslut.

utvärderingen tillRiksrevisionsverket lederattanser
ingenting länsbostads-mot attattslutsatsen talar

såfå önskarskall ochnämnderna de kommuner, somge som
erforderlig rätt beslutakompetens attochhar resurser,

låntagarbyggda insynsmåhuslån länsbo-undertill avom
liten börbyggverksamhetförstadsnämnderna. Kommuner med

fåinte rätt beslut RRV.att fattanormalt anser

kombinationbostadslån med bostadsan-igällerdetNär
kommunal beslutderättpassningsbidrag motattRRVanser

svåra bedömningarinnehåller och attärendenaatttalar
Åså medför kommunal be-sidansällsynta. andraärde

till sökande.deförbättrad RRVserviceslutanderätt
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lämpliga för kom-inte ärärendenatt dessadockanser
beslutsfattande.munalt

ocksåpå regeringens uppdragharRiksrevisionsverket
beslutande-kommunalmedförsöksverksamhetenutvärderat

förbättringsåt-vissatillstatligtifråga stödrätt om
Beslutsdelegeringen harRRV,1986.i bostadshusgärder

ad-väsentligt inte medfört atti alltför kommunerna
bortfallit.tillkommit Deellerrutinerministrativa

gjorts vid länsbo-vinsternaadministrativa harmätbara
medi storstadslänenär dock baraDetstadsnämnderna.

länsbostads-i försökskommunernaärendemängder somstora
inneburitärendenbortfalletatt ennämnderna avanser

avlastning.betydande

handläggningstid minskatharÄrendenas totala ensom
inte i hand-deltarlänsbostadsnämndernaföljd attav

ibetydelseförkortning dockhar endastläggninqen. Denna
länsbostadsnämndensdå befara attkansökandedenfallde

därförfrån yttrande ochavvika kommunensskallbeslut
beredning ärså kommunenspåbörjar snartarbetetinte

slutförd.

service-handläggningstidförkortadatt urRRV enanser
delegeringargument förbärandeinte är ettsynpunkt en

interäntebidragsärenden. Därmedgällervadbeslutav
andrahandläggningstid inte hakanförkortadsagt att en

försöksverk-påtaglig positiv effektvinster. avEn
få ochkan klarasökandeatt deärsamheten numera mer

vid underhandskontakter kommunensmedbeskeddefinitiva
handläggare.

blandallmänna uppfattningenUndersökningen denstyrker
kompetentaförsökskommunerna ärattlänsbostadsnämnderna

frågor. tolk-iolikheteri Dedessabeslutatt fatta
finns enligt RRVsföreskrifterna kanningarna somav
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kommunikationuppfattning förbättradavhjälpas genom en
mellan länsbostadsnämnderna och kommunerna.

påStudierutvärderingar inriktningmed över-3.2
frågorperspektivgripande

tidigaresini studie fri-nämndaLars Strömberg tar av
frågorSverige Strömberg,kommunförsöket i 1990 treupp

viktigasärskilthansom anser

överhuvudtaget försöksverksamhet med1 Varför startades
avreglering

specifika försöksverksam-2 Varför den formvaldes som
fickheten

Varför utfallet det blev3 blev som

frågan sinNär förstadet tar Strömberggäller den ut-
gångspunkt utveckling efterkrigs-i välfärdsstatens under
tiden perspektivungefäranläggeroch Rosesamma som

ifrågasätt-i avsnittRose, refererad dvs.1990, 1.4,
framåt.andet regeltillväxten under 1970-talet ochav

socialdemokratins erkännande efter valet att det1982
uppstått ivissa offentligasystemfel den verksamheten
tillmäts också viktig ibetydelse sammanhanget.en

På frågan tvåiförsöksverksamhetVarför svaretges
påFörändringsstrategin,led. mobiliseringbyggdesom

frånunderifrån utgick bär bästoch att den skon vetsom
kombinerades tekniken dispenseraden klämmer, med attvar

från speciallagstiftningen. närliggande tolk-Den mest
iningen ärdetta att försöksverksamhetenav grepp se

lärande-perspektiv vinnaserfarenheter skulleett som
förändringförunderlag permanent den ak-kan avge en

lagstiftningen. tolkning är för-atttuella En annan se
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beslutsstrategi, ägnad att över-söksverksamheten som en
fackdepartementen,inom attmotståndare, minstintetyga

omprövbart.tillfälligt ochförsöket var

inskränksblevdetPå frågan blevutfalletvarför som
bilddispenssystemet. vuxitDengällatill att somsvaret

utvärderingsrapporternasektorvisaolikaifram de an-
urvattning försöketurlakning eller avatttyder en

besvikelsepåtaglig i vissatillvilket leddeskett, en
förväntningar ochellerhögt ställdamedkommuner am-

står enligt Strömberg atthärtillbitioner. orsakerna
hållainte kunnacivildepartementetfinna idels att

följdstången, dettadelssektorsintressena ensom av- -
på olikadispensansökningarna sätti föratt utrymmet

motståndetframhålls uppstod förstin. attsnävades Det
igång sektorsin-kommit ochförsöksverksamhetensedan

fackligaochämbetsverki fackdepartement,tressena or-
de begränsadeTill omdömetganisationer förenades. om

Strömbergdispensgivningen läggereffekterna av-av
frikommun-slutningsvis vissa positiva bieffekter ur

försöket

upptäcktes intedispensansökningarnaUnder arbetet med
ocksåhindrande statlig reglering lokalt be-utanbara

finnsomprövas. Detbehövdeslutande regelsystem som
på avreglering. Vidareinomkommunal klar-flera exempel

påstyrningengjordes statligagränserna för ettden
frikommunförsöket förutan.sätt knappast kunnat skesom

också stimuleratsannolikt tillFrikommunförsöket har
inom sektorsgränsernaökat samarbete överkommunerna, men

också statliga huvudsak-mellan och kommunala Deorgan.
sålunda indirektaliga effekterna försöket är och mestav

på omprövning,väsentligt troligen betoningenär att
attitydmässigaanpassning förnyelse haftlokal och

diskussionstimulerat lokaleffekter, startat eller en om
förändras.hur den kommunala verksamheten kan

Stig Montin, redanstatsvetare, tog 1987En uppannan
i principiellt, övergripandefrikommunförsöket ett per-

utgångspunktspektiv Montin, sin iAnalysen1987. tog
från utvärderingsprojekt Montinerfarenheterna ett som
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Montin, hemtjänstförsvarade barnomsorg och1988 om
frikommunförsöket.inom

tvådiskuteras perspektivFörsöket ettur program-
frånperspektiv, Montins inte skiljer sigdär slutsatser

redovisade, policyperspek-Strömbergs och ett lokaltovan
på två förhållandensistnämndativ. prin-Detta pekar av

vikt. viktigtcipiell Det första är det äratt att analy-
styrningsför-inomkommunala organisations- ochsera

hållanden förstå självstyrelsensför att kommunaladen
pågårsätt fungera. är detatt Det andra att omfattande

utvecklings- frikommunernaioch förnyelsearbete och även
vid sidan frikommunför-kommuner formellaandra detav

enligtallmän är Montinslutsatssöket. En detta attav
uppifrånalltidinte är projektkommande bästdet som ger

frågai innovationerresultat och allmän förnyelse.om

Frikommunernas erfarenheter3.3

frikommuner till majutsetts och med 21De 1990som
vårenprimärkommuner och landstingtre har under 1991 av

utredningen ombetts i vilkendelsatt rapportera ut-
beviljadesträckning faktisktdispenser utnyttjats, dels

vilka erfarenheter försöksverksamheten.har Samt-man av
tillfrågade Följandeliga kommuner svarat. kommunerhar

utnyttjat möjligheten enligtmeddelat, att dehar endast
friare1984382 försöksverksamhet med kom-lagen om en

nämndorganisationmunal
Hällefors
Järfälla
Ludvika
Nynäshamn
Södertälje

Tranemo
Upplands-Väsby
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varierande gradÖvriga frikommuner medharberörda av
vilka dispenseri handförstautförlighet rapporterat man

relativtvaritmärkligtFrikommunerna harutnyttjat. nog
vilkaupplysningar erfarenheter,lämnaobenägna att om

försöksverksamheten.negativa, harpositiva eller avman
betraktatmaterialet helhetmedför attsistnämndaDet som

några generaliseringar.tillåterinte

avsnittiredovisas liksomerfarenheterFrikommunernas
departementsom-beskrevs,försöksverksamhetendär2.3,

rådesvis.

ansvarsområdeJustitiedepartementets3.3.1

från tillsynlänsstyrelsernasundantagNär gällerdet
förmögenhetstiftelserförvaltade medkommunaltöver en

Tingsrydär det bara kommunöverstiger 200.000, ensom
ochredovisar harexplicit erfarenheter,att mansom

positiva.ärdessa

ansvarsområdeFörsvarsdepartementets3.3.2

på tagit beslutande-försök överHelsingborgs harkommun
frånskyddsrumsärenden länsstyrelsen.i vissarätten

tekniskapositivt gällervad beslutärResultatet om
förkor-handläggningstidenharingrepp i skyddsrum; bl a

gällerresultatMindre när detlyckattats. varaanses
därbidrag till byggnation,statligaadministrationen av

måste inhämtas använd-godkännande förelänsstyrelsens
ningen.

ansvarsområde.Socialdepartementets3.3.3

fä;grimärkommunalt drifgansvagförsöket medBeträffande
Gnosjöprimärvården frånredovisas vissa erfarenheter
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kommun i avsnitt erfarenheterna3.3.1; är väsentligen
positiva.

Försök patientavgifterenhetligamed inom hälso- och
sjukvården Örebrobedrivs i läns landsting. Enligt lands-
tinget inneburithar försöket förenkling det slagen av

eftersträvades.som

I landsting tillämpas försöksvis ett förenklatsamma
förfarande tillsättandevid klinikghefer inomav spe-
cialisttandvården. Erfarenheterna är positiva.

Jämtlands landstingläns anför, försöketatt med rggept-
förskrivningsrätt vissa distriktssköterskorför haft
positiva särskilteffekter, för brukarna i glesbygdsom-
råden.

Några fråndispenskommuner vissahar bestämmelser om
statsbidrag hjälp iför stöd och boendet. Bland dessa
rapporterar Nacka ett lyckat försök anlitamed attom
entreprenörer inom hemtjänsten för vissa städuppdrag,
matdistribution hemkörning livsmedel.och av

Enligt påkommunen kompletterar dessa utförare ett bra
sätt förvaltningens verksamhet och har fungerategen
tillfredsställande. Hemtjänstens personal kan koncentrera

påsig omvårdnadsuppgifter i tideroch personal-mera av
brist tillgång.betraktas detta stor Enligt för-som en
valtningens uppfattning pensionärernaär nöjda med entre-
prenörerna. Under avtalade förvaltningen1990 med HSB om

pådeatt försök utför lägenhetsstädningar,t.ex. fön-
sterputsning, varuhemsändning, bistånds-budtjänster till
berättigade pensionärer, i avgränsat geografisktett
område. hittillsöverenskommelse harDenna endast nyt-

i ringa omfattning,tjats sannoliktkommer att öka.men
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försökett kom-förinomhar ramenkommunHelsingborgs
vårdför ochvissa hemförtillståndsprövningmunal

basenhet, förs.k.lägenhet, entillskapatboende en
smidigt ochupplevs somBeslutsfattandetmissbrukare.

obyråkratiskt kommunen.av

ansvarsområdeKommunikationsdepartementets3.3.4

itrafikintegrering bostads-medförsökHaninge kommuns
både frånlyckatbedömningområde enligt kommunensär

belagtsvilket medmiljösynpunkt,ochtrafiksynpunkt
gatukontoretutfördenkätundersökning av somhjälp enav

hastighetenliksomTrafikenområdet.ifrågat boendede
vanliga gatorombyggnadbetydligt avminskathar genom

gårdsgator.till s.k.

ansvarsområdeUtbildningsdepartementets3.3.5

har gett all-Tingsryds kommunerHuddinge ochBräcke,
tillämp-erfarenhetersinapositiva omdömen avmänna, om
område.på skolansförordningegsärskildaningen denav

ihjälpmedlen kommunensvarit ettdetanför attBräcke av
Tyresö attkommunalisera skolan.att menarsträvan

påeffekt grundbegränsadhaftförsöksverksamheten aven
inom in-skolan,avreglering skettomfattandeden som
under det senastestatsbidragssystem,klusive nyttett

Bohuslandstinget meddelat attlandstingenåret. harBland
begränsadmycketförordningen hafttillämpningen enav

vårdskolan.vidför verksamhetenbetydelse

områden positiva omdömen gettsPå enskilda har av
fördelningendå friaregäller denHelsingborg det av

Huddinge TyresöHelsingborg, ochAle,basresurser; av
Helsingborgstatsbidrag;användningbeträffande avav

praktisk arbets-ochkonferensverksamhetenbeträffande
Huddinge och TyresöHelsingborg,livsorientering; Ale,av
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tjänstervissatillsättninggäller skol-när det somav
Huddingebiträdande beträffandeoch skolledare;ledare av

skolutvecklingen.lokaladen

ansvarsområdeJordbruksdepartementets3.3.6

vid tillsyn enlig;gäller ökade befogenheterNär det
positivaredovisas erfarenhetergjgggkxggslgggg främstav

Örebro ärendena handlagtskommun, snabbare,attsom menar
enskilda stärktsrättssäkerheten för och att det äratt

finns instans överklaga till.det attfördel att enen
Även Gnosjö, posi-dock begränsad erfarenhet, ärharsom

fåtalHaninge ärendentiv. har handlagt under för-ett
samrådisökstiden; med läns-ett fall har krävts

veterinären före beslut.

ansvarsområdeArbetsmarknadsdepartementets3.3.7

positivaHaninge redovisatBräcke och erfaren-Ale, har
inrätta arbetsförmedlingsnämnder.att lokala Aleheter av

enligtatt det ordförandeskapetkommunalarapporterar
mening inneburit närmare bättrehar ett ochkommunens

Bräckearbetsförmedlingen. anförmed att kom-samarbete
bättre samordning dehar en av gemensammamunen nu resur-

fått ochoch att ett gemensamt hand-man samsynserna en
åtgärder minskabeträffande att arbetslöshetenförlande

Haningefrämst ungdomarna. kommun attbland medmenar man
finnai grad kanbeslutanderätten högre lös-lokaladen

utifrån förutsättningarnade lokala arbetsmark-ningar av
nadssituationen. naturligtNämnden bildar ett forum för
samordningsfrågor på nivå. exempellokal som anges en

rekryteringssvårighe-satsning periodvidsamordnad aven
iinnehar ordförandeskapet arbetsför-kommunenAttter.

frågornainneburit de kommunalamedlingsnämnden har att
på sätt.fokuserats positivtetthar
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till friaremöjlighetenutnyttjatHaninge harkommun
till ochstatsbidrag beredskapsarbeteresursanvändning av

beredskapsarbetsperiodens ochrekryteringsstöd attsamt
får friare.avgöras Erfaren-längdrekryteringsstödets
regleringen arbets-friare medför attdenär attheterna

statsbi-fördelningbeslutaförmedlingsnämnden kan om av
utifrånrekryteringsstödochberedskapsarbetefördragen

också ditdärmed fördela demförutsättningar ochlokala
uppnå möjligai störstaattstörst syfteärbehovet

effekt.

ansvarsområdeBostadsdepartementets3.3.8

Helsingborg mycketoch TyresöGnosjö, rapporterarBräcke,
besluts-försöket med kommunalterfarenheterpositiva av

bostadslån bostadsanpassnings-ochbeträffandefattande
anför handläggnings-Bräcke atti vissa fall.bidrag

ochresultat dispensenettförkortatstiderna har som av
rutinerna i kombination. för-de Deöversyn egnaaven

övrigavitsordashandläggningstiderna även dekortade av
nämnda kommunerna.

förbättringsåtgärdertill i bo-stödgällerNär det
liteniTyresö att beslut tagitsrapporterarstadshus

inga kanomfattning, varför slutsatser dras.

ansvarsområdeCivildepartementets3.3.9-

tillstånds-erfarenhetergodaTingsryd rapporterar av
enligt lotterilagen.prövning

ansvarsområdeMiljödepartementets3.3.10

tillstånds-när det gällerrapporterar attAle kommun
naturvårdslaenli i natrövnin reklams ltar enen
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ive mi1ösk ddsl motores utbat-e s oc s 0
påhar det väl och avsettfungerat sätt. Allmänheten har

haft nära beslutsansvarigamedkontakt inom kommunen, och
rättstillämpningen inte Ävenändrats.har Bräcke och
Sandviken utnyttjat den förstnämnda dispensenhar men
inte någotgivit omdöme utfallet.om
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FRIKOHHUNFÖRSÖK4 I NORDEN

Danmark4.1

Frikommunförsöket i i januariDanmark startade 1985 med
kommuner utsågsatt och landsting22 amtskommuner5

till frikommuner regeringen. danska folketingetDetav
frikommunerlag utgångenantog tillgälldeen om som av

år lagenI1989. generella bestämmelser för för-angavs
ocksåsöket. frikommunerna möjlighetLagen attgav genom-

inomförsök social- undervisningsområdena.föra och Ett
år folketinget frikommunlagantogsenare nyen som
väsentligt utökade frikommunernas möjligheter till försök

Dåinom verksamhetsområden.rad ocksåförlängdesen
frikommunperioden till vårenden december 1993. Under31

åttautökades antalet frikommuner1988 med kommuner och
alltsåTotalt ärett amt. kommuner och frikom-30 6 amt

i Danmark.muner

med det danskaSyftet frikommunförsöket är att ge rege-
folketingring och vilkaupplysning uppgifter kom-om

påta sig,kan utifrånbästoch hur kommunernamunerna
förutsättningar kan bedriva den verksamhetegna som man

Frånålagts.har regeringens sida betonas att finnsdet
fåintresse för att lagstiftningfram nyanseradmeren

kommunerna, iför högre än dengrad nuvarande densom ger
enskilda kommunen möjlighet välja lösningatt en som

de lokala behoven.passar

likhet med vad frikommun-I gäller för det svenskasom
finns vissaförsöket ibegränsningar den frikom-danska

Försök vilka ingreppmunlagen. till syfte görahar att i
anställningsförhållandenoch intelöne- kan godkännas.

gäller försök går ekonomiskaDetsamma emot den poli-som
riksdagtik och förutsättningregering för. Ensom annan

försök,godkända utgiftsneutralaför är är mellanatt de
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inbördes.mellan kommunernaliksom ävenkommunochstat
föreslå försökfrittstår attövrigt kommunernadetFör

förgodkäntslämpliga. Försök harfinner ensommansom
minister,vederbörandegodkännandeefterkan,kommun av

frikommuner.andragenomförasäven av

in-inkommitförslagaugusti hade 803Till den 19901
pågående andraförsökkopieförsök, dvs.klusive s.k. som

godkändavill dessa ärfrikommuner adoptera. 337 av
genomförasförslag har kunnatförhandsgodkända. 64eller

utanförlagstiftningregler, dvs.hjälpmed av annan
föremål fortsattförförslagfrikommunförsöket. 127 var

frikonmunerna.ochellerbehandling i fackdepartementen
följdtillavslagits, i de flesta fallförslag har av73

avsiktenstrider rättssäkerheten, attmotförslagetatt
anställnings-iingrepp löne- ochvarit göraatthar

varit utgiftsneutraltinteförslagetvillkor eller att
inbördes.mellan kommunernaelleroch kommunstatmellan

tillbaka främstdraits attförslag har po-202 p.g.a.
försökets genomförande.majoritet förlitisk saknats

frikommunerna.sig ojämnt bland DeFörsöken fördelar
igång godkändaförsök harflesthar 18-20kommuner som

fåtal försök.vissa harbara ettkommunerförsök medan
omfångÄven skillnaderna stora.ärförsökensbeträffande

område. stortSärskiltöver ett brettspännerFörsöken
områdetpå förvarit skolafritid. Grundenintressethar
iär de flesta fall kommunernaförsöksverksamheten att

för-administrationeneffektiviteten i attochvill öka
motiv ärtillservicen medborgarna. Ettbättra annat

från statendecentralisering beslutskompetensen, t.ex.av
från komnunstyrel-primär- ochtill eller amtskommunerna

institutioner.till facknämnder ellersen

försöksområdetfritiksområdet störstaär detSkol- och
vilket allaförsök, motsvarar 40med procent143 av
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försök. dessa försökHuvuddelen gäller folkskoleom-av
rådet påinriktning försökmed med ändring skolansav
styrning innehållskolanseller med och form.

Under rubriken miljö teknikoch finns områdena miljö,
boende, trafikenergi, och lantbruk. områdenInom dessa
pågår ett försök.hundratal

Försök berör kommunens styrning ekonomiochsom utgör
cirka 14 det totalaprocent antalet försök.av

På social- hälsoväsendets områdeoch finns försök,35 som
främst socialbidragförregler kontanthjälp.avser

På sysselsättnings- näringspolitikensoch område pågår
ett trettiotal försök.

Cirka samtliga8 frikommunönskemålprocent har kunnatav
genoföras efter gällande regler, vilket påtyder att
kommunerna i viss utsträckning svårigheterhar att
orientera sig i gällandeden lagstiftningen.

Mot bakgrunden positiva erfarenheter frikommunför-av av
söket har flera fackdepartement tagit in generella för-
söksbestämmelser i sin lagstiftning, ibl.a. lagen om
planläggning i hälsolagen.och

allmänEn itendens kommunernas erfarenheter försöks-av
verksamheten frikommunernaär uppnåttatt har reslutat

administrativa förenklingar,som kortare handläggnings-
tider, bättre service, ökat brukarinflytande och ökad
tillfredsställelse hos de anställda, brukarna poli-och
tikerna. uppnåttsresultatDessa har väsentligtutan
ökade kostnader, ett uttryck för bättre resursutnyttj-
ande.
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i frikommun-involveradeärfackdepartementÄven somde
inställning tillpositivövervägandeharförsöket en

traditionhardepartement ensomdespecielltförsöket,
dragithar nyttadepartementFleraförsöksverksamhet.av

i sittförsöksverksamhetenfråninspirationhämtatochav
tillkännagettharfrikommunerdellagstifntingsarbete. En

förlängninggenerell avintresserade enär avdeatt
förlängningeller av en-1993 enefterförsöksperioden

försök.skilda

föransvararkommunen somhandi förstaär detDanmarkI
Fackdepartmentenförsöket.enskildautvärderingen detav

detatt kommertillseförsökengodkännandevidskall av
påverkarförsökFörutvärdering. somsådanståndtill en

ekonomiska be-ochellerjuridiskapolitiska,centrala
ekonomiskaställa resurserattbereddregeringenärslut,

ocksåsådana har be-utvärdering.förförfogandetill
fall.flertaliviljats ett

tillsattbörjan 1991i en ar-Inrikesministern har av
förgrundernaförslaglägga fram omskallbetsgrupp som

insamlingavseendefrikommunprojektet avutvärderingen av
frikommunpro-försöksprojekt ochfrån enskildaresultat
också läggaskallArbetsgruppeni helhet.jektet dess

värdering skerattsäkerställande enförslag avfram om
tillanledningskall nyenskilda försökende geomav

arbetsgruppenskalllagstiftning. Dessutomändradeller
efterförsöksarrangemangmöjligaförmodellerutarbeta

sittavslutaskalljanuari Arbetsgruppen1994.den 1
augustii 1991.arbete

Indenrigs-avsnitt Ahlbek, 1990;till dettaKällor
1990.ministeriet, Logstrup,1990;
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Finland4.2

likheti med motsvarandei Finland ärFrikommunförsöket
pågå-inordiska led denövriga länderna ettiförsök de

förvaltningen.offentligamoderniseringen denende av
är ett huvudom-Relationen mellan kommunernastaten och

effektivitetÄven och bättreråde. strävan ökadefter
framträdande frikommunförsöket.iservice är

dåjanuariinleddes lagen1989,Frikommunförsöket den 1
tilli kraft. gällerfrikommuner trädde Denförsök medom

innehåller stadganden för-utgången 1992. Lagen omav
innehåll frikommunermål ochvaloch samtsökets avom

övervakning försöket.av

beståri meningen att dettudelat ettärFörsöket den av
frikommunförsök begränsat antal del-egentligt med ett

förvaltningsförsök, där allakommuner ochtagande ett
delta.kankommuner

utsågs samtligafrikommunertill 56december 1988I
iintresse för deltagandesitthade anmältkommuner som

frikommunerna städer och kommuner.är 27försöket. 29 av
invånare.miljonercirkabor 2,2frikommunerna totaltI

frikommunen med nästanHelsingfors halvstörsta är enDen
invånare in-är Velkua medminsta 200och denmiljon

sig in-anmältCirkavånare. kommuner200 har som
förvaltnings-begränsadeitresserade att delta detav

försöket.

avvikelsefår medfrikommunlagen frikommunernaEnligt
påförvaltningsin ettspeciallagstiftningenfrån ordna

även de kommunerändamålsenligt frihet harsätt. Denna
Frikommunerna är medi förvaltningsförsöket.deltarsom

förfrån underställa beslutbefriade attundantagvissa
särskild lagmyndigheter. Enfastställelse statliga omav
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frånavvika vissa utvidgarrätt stadganden försöks-att
ingårmöjligheterna. frikommunförsöket försök medävenI

friare statsbidrag.använding av

frånavvikaEnligt vissarättlagen att stadgandenom
får frånbefrielsefrikommunerna ansöka vissa lagarom

område. ocksåförordningar inom självaoch skolans kanDe
administrativa rutinerbestämma skalloch hur arbetetom

organiseras behandlingnär det gäller bygglovsan-om
får frånsökningar. Frikommunerna även avvika bestäm-

i bibliotekslagenmelserna bl.a. och för allta betalt
utlåningservice än böcker.annan av

Enligt särskild lagstiftning frikom-är det möjligt för
från påverkaavvika bestämmelseratt kanmunerna som

på statsbidraget.storleken

Inledningsvis frikommunernahar arbetet utvecklamed att
sin nämndorganisation. jämförtär övrigaDenna med nor-
diska länder ganska omfattande, och antalet förtro-

Några få påendevalda är stort. kommuner har ett mera
genomgripande rationaliseratsätt sin nämndorganisation

på minskatoch sättetdet antalet nämnder mindretill än
tio. gjortMerparten kommunerna har radikalamindreav
förändringar. nämnasBland dessa kan att slopatoftaman

anskaffningsnämndernapersonal- och liksom nykterhets-
nämnderna befolkningsskyddsnämndernaoch att brand- och
slagits till räddningsnämnder. iharKulturnämndensamman

någonslagitsflera fall med ännuochnämnd,samman annan
slagit biblioteksnämndenoftare har medman samman en

nämnd. kultursektornInom experimenterar medannan man
nämnder med ganska spännvidd,omfattande kultur-,t.ex.
fritids- ungdomsfrågor.och ofta har di-grundskolornas
rektioner slopats.



77

Inrikesministeriets självstyrelseprojekt har ansvaret för
uppföljningen frikommunförsöket. ledningsgruppenav I är
inrikes-, utbildnings-finans-, social-samt och
hälsovårdsministeriet representerade tillsammans med
kommunernas centralorganisationer. sakkunniggrupp,En som
bistår ledningsgruppen, har bl.a. genomfört enkät-en
undersökning frikommunförsökets inledningsskede.om Den
har även påtagit sig uppgiften att initierasöka for-
skningsprojekt anknytningmed till försöket. projektEtt

inriktningmed på kommunernas social- hälsovårdsför-och
valtning har initierats finansieratsoch i samarbete med
kommunernas centralorganisationer socialministeriet.och
Uppföljningsprojekt pågår även vid flera universi-
tetsinstitutioner, ävenoch de deltagande kommunerna har
själva ieller samarbete universitetenmed staratat
uppföljningsprojekt.
Källor inrikesministeriet,Granlund, 1990; 1989

4.3 Norge

I Norge frikommunförsöketstaratade våren då1986 stor-
tinget antog lagen försöksverksamhet i kommunerom och
fylkeskommuner. kommuner20 och fylkeskommuner6 lands-
ting har efter ansökan hos regeringen givits status som
frikommuner. valdesDessa ut bland ett 40-tal kommuner
och tiotalett fylkeskommuner.

Försöket i tillNorge syftar bättreatt denanpassa
kommunala förvaltningen till lokala behov, bättrege
service invånarnatill samt att effektivare utnyttja
befintliga Detta skall ske att kommunernaresurer. genom

fråndispens lagar förordningarochges fastläggersom
hur uppgifter skall lösas och verksamheten organiseras.
Frikommunerna iskall stället besluta regler.om egna
Dessa skall godkännas LiksomKonungen. Sverigeav 1
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enskildes rätts-denattfrikommunlagentillåter inte
fråga.isättssäkerhet

kommunala verk-denhelaomfattari NorgeFrikommunlagen
skall läggasjälvakommunernaattärMeningensamheten.

uppgifterhurgällakanDetförändringar.förslag omfram
organisationen skallkommunalahur-denellerlösasskall

utformning kon-idé,både avföransvaretHelautformas.
lokalt.liggergenomförandeochförslagkret

den offent-förnyelseni avledettärFrikommunförsöket
vidareut-attmedArbetetiförvaltningen Norge.liga

i frikom-vidareförssjälvstyrelsenkommunaladenveckla
kritiskföröppnatförsöket enharmunförsöket. Man genom

föreskrifter för attochlagarexisterandegranskning av
skilda kommuner.ibehovtill dagensfå anpassadedem

frånfrihetönskningarmånga ominnehöllProjektförslagen
från cirka 80dispensansökningar260relgergällande

stårdetelementmångaockså somregelverkolika men
gällandeförinomgenomföra ramenfritt attfrikommunerna
projekt,helaoftautgjordesFörsöksönskemålen avregler.

inomförändringar be-ochfrån regelverkdispenserdär
två tredjedelar deCirka avkombinerades.fintliga ramar

frikommun-realiserats somprojektskisserna harframlagda
deförsök, 63etthundra. Avsextitaldrygt avettdvs.

på kommunerfjärdedelarligger treprojektengenomförda
på fylkeskommuner.fjärdedeloch en

från cirka 90dispensermedförtharFrikommunförsöket
olika220givits drygtharDetföreskrifter m.m.lagar,

dis-hälftenCirka avregelverk.från dessadispenser
kommunallagen,vilkalagverk,inom 13 avrymspenserna

frekventa.mestdeärgrundskolelagenochjordlagen

huvudområdeninom treförsökenInnehållsmässigt ryms
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inomförsökt.ex.kommunencentralaHela organ,
personalförvaltning, försökekonomi-och med ny or-

ganisation och styrsystem
sysselsättningsfrågorNärings- och

Skolsektorn

frikommunförsöketutvärderingKommunaldepartementets av
två hållfrånpåhuvudsakligen dels för-databaseras

tillsammansvärderingar med centralasöksenheternas egna
utvärdering,uppföljning delsmyndigheters och resultaten

forskningsbaserad utvärdering.enav

frikommunernaKommunaldepartementet bad hösten 1990 att
sina försöksverksamheten.erfarenheterrapportera av

följande.nämnasgenerella kande synpunkternaBland

pågått tid,Många försök har kort delochendast enen
vill tills systematiskafortsätta försökenkommuner mer
föreligger. sig tillbakaönskarresultat kommunIngen

utgångspunkten, regelverk ellertill dendvs. det or-
ganisation hade försöket.föreman

möjligheter tillvilkafunderar bl.a.kommuner överFlera
organisatorisk frihet kommunallagen, iträderden somnya

vittnar ifallkommer fleraattkraft 1993, I mange.
tillstimulansen krea-frikommunerna den allmännaom

faktisktsynliggörandet föreliggandetivitet och deav
sig.förtfrikommunförsöket medfrihetsgrader som

organiseratForskningsprogrammet varit och styrthar av
Los-kommitténs.k.särskild underkommittê denunderen

rådiorganisation styrning förNorgesledning, och
samrådisamhällsforskning medNORAS Kom-tillämpad

kommunaldepartementet.sentralförbund Pro-ochmunernas
årsskiftetvidstartade avslutades1987 ochgrammet

199091.



80

forskningsprojektinalles 15omfattat somharProgrammet
sammanfattningEntillsammans rapporter. av20avkastat

bokserie i volymer,fyraiuthar gettsrapporterna en
staten och kommunernamellansamspeletbehandlarsom

styrningsmodeller Bukve Hagen,Baldersheim, 1991;
Lesjö, försök,näringsutveckling och1991 om-1991;

ledning 1991.organisering Rose,och

istortingettillavrapporteratsFrikommunförsöket har
från kommunal-199091meld. 38,skrivelse St. nr

ettdepartementetrapporten samman-departementet. I ger
i för-metodförsöksverksamhetenomdömefattande somom

regelförenkling.valtningsutveckling och

anförserfarenheterpositivaBland

bidragithandlingsfrihet harlokalökadmedFörsök
till lokaltstimulerat ökatochtill engagemang

sådana effek-Frågan överförakanär hur manansvar.
sär-förvaltningbättre utantill skapaattter en

mobiliseringsfaktor.skilda försök som

istimuleratsFörändringsaktiviteter generellthar-
bådetydlig symbolmarkeringfrikommunerna. En av
skett,handlingsfrihet lokaltoch harlokal ansvar

lokalautvecklingsinitiativfrämjat ochharoch detta
allmänt.förnyelseinsatser rent

gällandeanpassninglokal inomförValmöjligheterna-
frikommunförsöket.tydliggjortsregelverk har genom

underlagbidragit tillEnskilda försök kan ha att ge-
frågorkvalitativt annorlunda debatt deför omen

aktualiserat.försöket
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tillFörsöken stimulerat frivilligthar samarbete-
över förvaltningsgränserna.

iFrikommunförsöket sig påverkatsjälvhar antagligen-
förändringsprocesser tagitskulle längresom annars

gått Äventid i riktningar.andraocheller arbetet
påverkats.kommunallagenmed harden nya

bidragitFrikommunförsöket har med kunskap det- om
komplicerade samspelet mellan skapande regler ochav
användingen dessa.av

Försöksverksamhet bidragitkan ha till övervinnaatt-
motstånd bereda marken för förändringar ioch den

offentligastela sektorn.

mindre frikommunförsöketDe lyckade delarna hängerav
enligt ifrämstrapporten med problem läro-samman

överföreingen tilloch för-erfarenheterprocessen av
ändringsåtgärder. Möjligheterna säkraatt orsakssamband
mellan modellerförsök och deras är begränsade.resultat

svårighetenHärtill generaliserakommer att erfarenheter
från några få försök.

finns riskäven förDet att underskattar kost-en man
förändringar.förnaderna

sidanegativtänkbar försök ärEn att detannan av
uppstår förändringsprocessernaitrögheten genom en

till i enskildatendes vänta försökut kommuner,att
åtgärder.innan vidtaär beredd attman

förslagdepartementet, ettI rapporten attannonserar
stortinget förlängningkommer läggas förframatt om en

år, utgångenfrikommunlagen tillmed ett med1992,av av
hänvisning till kommunallagen kommeratt den attnya
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undvikerDärmedjanuari man1993.den 11 kraftträda
frikommunförsöket,inom somförsökpågåendeiavbrott

utgången 1991.år, till avettmedförlängtstidigare

Baldersheim, Stortings-1990;avsnittdettatillKällor
199091.melding 38,nr

frikon-ländernasnordiskademellanJämförelser4.4
munförsök

ihar behandlatsländernanordiskai deFrikommunförsöken
två studier, Engen, 1988.iperspektivjämförandeett

påfrämst denavsnitt byggerDetta1990.och Rose
bilaga 5.återges istudien,sistnämnda som

frikommunför-attkonsteras,kanPå övergripande planett
staten och kom-mellansamspelnärainnebär ettsöken
på håll.ömse Enavbrytaskansamspelett sommunerna,

har huvud-är kommunernadet somär attiakttagelseannan
och komma medförsöksidéerutvecklaför attansvaret

frånavvikelsebetydandedispenser, entillförslag en
i be-Norden. Detförändringspraxistraditionellmer
primärkommuner,särskilt somantalet kommuner,gränsade

ifrånpå långtattfå tyderbli frikommunerattansökt om
iförändrade rollenförmått till denlevaattalla upp

hänseende.detta

bådeinvolverarfrikommunförsöketdärländer,de treI
nivån ochDanmark, Norgeregionalaoch denlokaladen

genomgående lägreintresset deltasverige, attär re-
på sekundärkommunalpå primärkommunal änlativt sett

ratio-för ettuttrycknivå. ettdettatolkarRose som
sannolikheten attmedkalkyleratdärbeteendenellt man

få utbyteett brarespektive attfå i försöketmedkomma
teckenfinns detbåde Danmarkoch somNorgedet. Iav

avstå från attskälet attpå viktigastedetatttyder
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frikommunstatus inteansöka är upplevtatt problemom man
tillräcklig omfattning praktiskaeller att saknatmanav

möjligheter idelta försöket.att

också gåttintresse tillvägaär jämföraatt hurAv man
politiskt-administrativagäller dennär det sakbe-

dispensansökningarnahandlingen beviljadesamt deav
räckvidd.dispensernas Sverigekan konstateras, attDet

irepresenterar motpoleroch varandras dettaNorge sam-
Sverige sakbehandlingen omständlig,ärmanhang. I men

iär fattat dispensennär beslutet gäller flertalet fall
frikommuner. regeringenför alla har fullmaktI Norge att

medverkan stortinget dispensansökningargodkännautan av
från enskilda frikommuner, fullmakt över-somen senare
tagits Dispensernakommunaldepartementet. igällerav

till i Sverige individuellt.motsats endast Danmark och
Finland förefaller ligga närmast den norska modellen.

sättetgäller utvärderingenvad att hantera har valtman
gå frånolika vägar. skiljer sigSverige övrigaat de

att vetenskapligtländerna inbygga baseradgenom en
försöket.utvärdering i etablerades ett forsk-I Norge

nings- utvärderingsprogramoch fri-först efter det att
kommunförsöket inställningenstartat. DanmarkI var
inledningsvis, att frikommunernasdet sak attegenvar

utvärderingen. indenrigs-för har docksenaresvara
ministeriet tagit initiativ utvärdering.till samladen

mångfaldfinska försöket uppföljnings-präglasDet enav
någon samordning.projekt utan tydlig central

övergripande nivåPå gällernär det erfaren-kanen man
frikommunförsöken viktigatre sakernoteraheterna av

genomgående igånglång tid atthar tagit kommadet-
försöken, betydligt än de flesta berördamed längre

räknat med;hade
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påkonflikterfrikommunförsöken medfört dethar-
värderingsmässiga planet;

frånfrikommunförsöken är oklartvärdet av-
innovationssynpunkt.spridnings- och

årtvåpå trögheten nämner änattexempel Rose,som mer
mindre änförsöketdet norska hadeefter starten av

blivitförsöksprojekten behandlade.hälften Dennaav
viktigtvarit till för-i skälhar etttröghet starten

ilängningen försöket, samtliga länder utomskettsomav
Finland.

iakt-Värdekonflikterna, den andra generellt intressanta
kommit till i behandlingenuttrycktagelsen, har av

Förändringar här ärdispensansökningarna. det detslagav
vinnare-tydliga inslag förlorare-med ochtal avom,

sannolikhet harmedför med stor turbulens.element, Dessa
administra-ivarit tydligast framträdande den centrala,

fackdepartementen ochellertiva Främst är detsfären.
motstånd änd-olika professionella motrestgrupper som

frikommunförsöket.ringsförslagen i

tillhänvisning framför allt norska erfarenheterMed
frikommunförsökenspridningseffekternaattRose avmenar

omfattningFrikommunerna ivarit litenbegränsade. har
ursprungliga.förmått projektidêer utöverutveckla denya

Eventuellt påskiljer sig och Sverige ettDanmark här
frikommunförsöketi meningenpositivt sätt attden

inbjudan till ochgenerelluppfattats nytänkandesom en
innovation än ett för hanteraattarrangemangsnarare

problem; därmed har försöket eventuelltförutbestämda
fått ispridningseffekter änstörre Norge. Dock reser-

föreställningen frikom-sig mot att de svenskaRoseverar
speciellt innovativa.varitmunerna
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5 FRIKOHHUNFÖRSÖKEI rönson run-on UTVECKLING ocn
FÖRNYELSE EN SUHHERING VÄRDERINGoch-

5.1 summering erfarenheternaav frikonunförsöketav

5.1.1 Det försöketsvenska i ett nordiskt jämförande
perspektiv

Det svenska frikommunförsökets karaktär pionjärprojektav
spelar väsentlig vidroll jämförelsenen med de övriga
nordiska länderna, snabbt togsom efter Sverige. Det var
den svenska regeringen först spåretisom var med de
fördelar och nackdelar det för sig.med En uppenbar
fördel är sådaniatt situationman en kan skapa sin egen
modell påutan att snegla hur andra gör. likaEn uppenbar
nackdel är alltidatt det finns ett pris förknippat med
att först. kanvara Man t.ex. inte dra nytta andrasav
erfarenheter, måsteoch kalkyleraman misstagmed som
efterföljarna inte nödvändigtvis behöver dras med.

frånBortsett denna skillnad kan konstateraman att det
svenska frikommunförsöket inte skiljer frånsig de nor-
diska grannländernas vad gäller incitamentet behovet

iatt allmän mening modernisera och effektivisera den
offentliga förvaltningen. Detta också ettvar centralt
motiv i den nytillträdda1982 socialdemokratiska re-
geringens reformprogram för den offentliga sektorn, ur
vilket frikommunförsöket genererades.

Andra drag ärgemensamma samspelet mellan staten och
kommunerna samt statsmakternas klart uttalade strävan att
lägga initiativet i kommunernas händer frågai attom

innehållskapa åtett försöket.
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försöketgenomförandet avpraktiskadetBeträffande
från deavseendentvååtminstoneiSverigesigskiljer

länderna.nordiskaövriga

successiva expansionförsöketspåavseendemedDynamiken
speciell.något Denvaritvidkommandesvensktförhar

be-utnämna ettpå attutgickstrateginursprungliga
tillvolymenbehålla denochfrikommunerantalgränsat

isprängdesbegränsningDenna1988.försöketslutet av
tillförsöketförlängningen avdelsbeslutet ommedoch

gälla allaatttillutvidningendelsutgången 1991,av
På dennamed.önskade varalandsting somochkommuner

tillfrån dvs.40,12ökatfrikommunerantalethargrund
tagitshardispenserbeslut nyaochtredubbling, omen

expanderatsättmotsvarandepåharDanmarksuccessivt.
skala.iinte sammaförsöket men

nordiska länder-övrigafrånockså desigskiljerSverige
dispens-handläggningen avpraktiskafråga deni omna

jämfört medordningomständligrelativansökningarna. En
di-med atti ochuppstodnordiska ländernaövrigade

ochfackdepartementenhoshamnadespensansökningarna
avvikelse kanDennasektorsvisa paket.hanterades som

belslutsfattandetitröghetenförklaraensamtintedock
kommunernaochsektorsintressenamellandragkampeneller

finnergå. drag manDessaskullelångt dispensernahurom
frikommunförsöken.nordiskaigenomgående de

jämförelseicke-frikommuner enochFrikommuner -5.1.2

Montin,refereratsstudie ovanframgått somenavsom
hamnavissa falliattfrikommunförsökettenderar1988

på enskildaförändringsarbetetpågåendedetsidanvid om
hemtjänst.ochverksamhetsområden, barnomsorgt.ex.

anförMontin
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faktumDet att kommunerna varit obenägna att söka
dispenser innebär inte att verksamheten i kommunerna ej

frikommunrelevant.är pågårsjälvaI verket fri-
bådekommuneri inom barnomsorg hemtjänst.och För det

första arbetar flertalet kommuner med inomkom-att lösa
organisations-munala styrningsproblem.och Detta sker

dels utveckling integreradmotgenom funktionshantering
på nivålokal detta är tydligast i KdN-kommunerna, delsdelegering ekonomiskt ochav verksamhetsansvaransvarföreståndaretill på daghem, servicehus och in-andra
stitutioner. För det andra frikommunerisker i betydel-

att relevanta problemorienteradesen aktörer utnyttjar
sitt handlingsutrymme för försökaatt servicenanpassatill lokala behov.

På likartat sätt Kerstin Bartholdssonresonerar
Bartholdsson, i1987 sin studie dispensan-av
sökningarna. Hon att mängden likartade, pågåendemenar
försök utanför frikommunförsöket gör att försöksverksam-

ärheten begränsad än detmer totala antalet godkända
intryckförsök ger av.

tendens,Denna att frikommunförsöket inte har påmonopol
utvecklingsarbete och att den formella frihet dis-som
penseringen medför inte är nödvändig förutsättningen

innovationer,för tvåbekräftas i nyligen genomförda
studier. Den Ds Demokratiena 199125 och effektivi--

balansgångtet pågåenderedovisaren förnyelseprojekt- -
i frikommunerna och ett icke-frikommuner.antal Studien
visar bl.a. att frikommunerna för närvarande inte kan

inta frontposition ianses en dessa hänseenden.

andra studiendenI Sköldborg Ström, 1991 be-som
handlar bl organisatorisk iförnyelsea kommunerna är

likartadbilden frikommunerna framstår inte i dagsläget
föregångare. Däremot i tidigarehar de ettsom skede haft

sådan vilketroll, iredovisats utredningensen första
betänkande SOU 199125 bilaga Frikommuner3. med en
decentraliserad organisation med kommundelsnämnder om-
rådesstyrelser, stadsdelsnämnder de gick ivar som

för organisatoriskspetsen förnyelseen under 1980-talet,
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nämnd-sin centralastruktureradedå falli flera omman
frikommuneromfattning.i betydande Dessaorganisation

successivaförintagit beredskaphaförefaller ennu
organisation.sinjusteringar av

föralltså så frikommunernainteframgått attär detsom
kommunalt ut-tongivande gällervadärnärvarande

på vissaåtminstonemöjligen,harDettavecklingsarbete.
gällervarit främst när detfallet,områden, tidigare

medarbetetutveckling. förefallerdagorganisatorisk I
mångapåsprittverksamhetenkommunaladenutvecklaatt

händer.

utvärderingarExterna5.1.3

frikommunförsöketsiframgått kapitel markerades1Som av
utvärdering. Attpå viktenolika sättinledning av en

problemställningar enligt frikommun-döma de somav
bliutvärderingenskullebelysas,propositionen borde

förlinje antogs ettmed detta enomfattande. I program
genomfördesolikautvärdering skälAvvetenskaplig 1986.

på sätt planerats.utvärderingen detinte som

försöksverksam-systematiskt utvärderatsVad avsom mera
väsentligenpå inskränker sigdispensergrundadheten

utvärderingsrapporteråren försöket. Detill förstade av
flestaitillgängliga är författade de1987-88ärsom

deni kallasuppföljning kapitelNågon vad 1fall. somav
från våren juni 1988tilllagstiftningsfasen 1987andra

fråntredje implementeringsfasenoch denandradensamt
tillinte genomförts. dessaMed hänsynhar1988hösten

långtgåendenågrainte slutsatserdrabrister avkan man
utvärderingarna beträffande deldennaexterna avde

försöksverksamheten.
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iförmedlasutfallbild försöksverksamhetens somDen av
studie Strömberg, 1990övergripandeStrömbergsLars

på två försöksverk-är attting.olika Detfasta enatar
restriktionernasådan, olikadesamheten somsom genom

på urlakad eller ut-dispenseringen, framstodlades som
förväntningarförhållande ställdatill högti devattnad

vissahåll blevmånga frikommunerna. fallpå i Ihademan
tillförändringar komdedetta attkonsekvenserna somav

för-marginell roll eller attstånd bedömdes spela en
fall förefallerandrahelt uteblev.ändringarna I er-

posi-betydligtförsöksverksamhetenfarenheterna merav
håller äri Strömberg framandra utfallettiva. Det som

inomkommunalbieffekter,positiva t.ex.kallarvad han
över sek-inomavreglering; ökat kommunerna,samarbete

statliga och kommunala samtochtorsgränser mellan organ;
attitydsmässigapositiva, effekter.

pågjortsstudie ett annatmed denjämförelseEn som
nämligen tillämpningenområde frikommunförsöket,inom av

instruktiv.nämndorganisation,friare ärlagen enom
utredningensstudie, i delbetänk-redovisadesDenna som

bilaga erfarenheternaspeglar199125 3ande SOU av
decenniumorganisatoriska under ettförnyelsekommunernas

iutgångspunkt frikommunlagen äveninte utani baramed
På område ärdettanäraliggande lokalorganslagen.den

tydligarefrikommunförsöket generellt settutfallet av
framhålls blpositivt. rapportenIoch amera

enskildsettFrinämndslagen har uppebart, som en
förändringsinstrument,varit effektivtreform, ett

på de mestbehoven hosmotbraett sätt svaratsom
organisa-ökatförändringsbenägna ettkommunerna av

utveckling har snabbtisvängrum.toriskt Kommuner
hjälporganisatoriska problem medsinalösakunnat av

särskilda lagstiftningen.den
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Värdering frikonunförsöket5.2 av

statliga styrningens5.2.1 Den roll

grundläggande frikommunförsöketEtt syfte med är att
pröva för styrningformer statens kommunal verk-nya av

traditionella förhållandesamhet. Statens iroll till
är hjälpkommunerna att styra med ett omfattandeav

förmåregelverk, att kommunerna nationellaatt genomföra
hjälp ekonomiskamed bl.a. bidrag attsamtprogram av

kontrollera utfallet verksamheten och efterlevnadenav av
frikommunförsöketregelsystemet. Nyheten med är bl atta

iniativ tillstatsmakterna tar begränsning ochen en
förenkling regelsystemet försöksverksanhet,av genom en

innehåll ibestäms ett samspel mellan ochstatenvars
kommunerna.

tidigare studienämndI erfarenheter lag-en om av
stiftningen kommunernas organisation SOU 199125om

fråganbilaga 3 togs statligaden styrningens rollom
idels ett perspektiv,generellt dels med avseendeupp,

på organisatorisk styrning. framgårDet studien attav
nio tio svarande kommunstyrelsens ordförande ochav
kommundirektören eller imotsvarande bl.a. frikommunerna
ansåg statlig styrningatt generellt är i högett problen

mån.i vissgrad eller tredje ansågVar är ettatt det
höggradigt Vid tillfälletproblem. för undersökningen -
hösten bedömdes1990 skolan problenatiskadet mestvara-
området i meningen att det fanns hinderrad fören en

Från årsskiftetutveckling.önskad lokal förhållandenaär
iannorlunda tilldetta avseende följd beslutadedenav

avregleringen.

framgårundersökningen också,Av att fri nämnd-en
organisation majoritetknapp någotuppfattasav en som

minskar negativade effekterna styrningsom statensav av
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ekonomiskadenattframhåller dock,Mångakommunerna.
utgör ettstatsbidragsbestämmelsernaochstyrningen

styrningen.organisatoriskaän denhinderstörre

naturligtvis helsägerslag endettaopinionsyttringar av
åstadkomma, sett i ettkanfrikommunförsöketvaddel om

perspektiv.strategiskt

omfattning innefattatbegränsadiharFörsöksverksamheten
så påt.ex. detstatsbidragen,användningfriare aven

barnomsorg iboendet,ihjälpområdet stöd ochsociala
område för bl.a. lokalskolanskooperativ ochform

skolutveckling.

erfaren-frikommunernasUnderlagsmaterialet gällervad
skall kunna ettbräckligt för attalltförär geheter man

frihet. Med hänsyndennabetydelsenomdömesäkert avom
frikommunernagivits tordefrihettill begränsadeden som

mån begränsade.bli i motsvarandeeffekterna

framstårområdetpå organisatoriskaFriheten det som
iöverlagharfrikommunernabetydligt ochavancerad,mer

möjlighet.utnyttjatomfattning denna Avrelativt stor
framgår deatt 21studien bl.a.nämndaden avnyss

mindreellergjorthadestuderade kommunerna 16 mer
nämndorganisation.förändringar i sin centralaomfattande

nämndorganisationFri5.2.2

friaremedförsöksverksamhet1984382Lagen enom
framstår ett denämndorganisationkommunal av merasom

itilli frikommunförsöket,inslagencentrala man serom
vilka konsekvensernautnyttjats ochvilken grad den

blivit.
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uppmjukningBehovet reglerna för kommunaladenavav en
nämndorganisationen uppstod hos de kommuner som var
pionjärer på decentralisera sin organisation medatt
hjälp områdesstyrelser iellerkommundelsnämnder helaav

Örebro.kommunen. Ale, Bräckekommuner ochDessa var
Eskilstuna, SandvikenSenare tillkom fannUppsala.och De

på tidigt stadiumett att stelheten i nämnd-den centrala
var hinderstrukturen för vidare organisatoriskett en

utveckling.och verksamhetsmässig kravetgällde t.ex.Det
på särskildatt byggnadsnämnd, miljö- hälso-ha ochen

Även principenskyddsnämnd, socialnämnd.skolstyrelse och
kommunen förvaltningsmyndighet, vilketodeladom ensom

ändamålsenlighindrade uppgifternafördelningen avmer
imellan vägen förnämnderna, stod önskvärd ut-en

veckling.

Frikommunlagen undanröjdelokalorganslagen dessaoch
hinder; på begränsningbl.a. kravet bort för-togs av
valtningsuppgift till anläggningkommundel för etteller
lokalt friheter enligt regeringensNär dessaorgan.
förslag bliskulle generella prop. uppstod19868791,

riksdagsbehandlingen,tveksamhet vid riksdagen beslötoch
i enlighet betänkande i förlängastället ochmed attKUs
utvidga frikommunförsöket KU rskr 154.19878823,

Med in i frikommunförsöketdetta öppnades vägenbeslut
för generationenden decentraliseradeandra kommunerav
Göteborg, Hudiksvall,Huddinge, Järfälla, Nacka,
södertälje frikommunerUpplands-Väsby,och blev 1988.som

tillönskan helt eller största delenDeras den allravar
påbaserad behovet att strukturera centrala nämnd-denom

någraorganisationen. samtidigt tillkomUngefär kommuner
decentraliseradeutan att kommundels-som, vara genom

likartadenämnder, hade behov Hällefors, Nynäshamn och
liksom Ludvika, frikommunTranemo, blev 1990.som
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Utifrån önskemålde behov och de nämnda kommunerna hade
vid skilda tidpunkter framstår statsmakternas beslut 1984
respektive väl1988 i tidenanpassade väl ägnadeochsom
att lösa de problem kommunerna brottades samtligamed. Av

frikommuner19 utnämnts till frikommuner till och medsom
inte mindre1988 hade än utnyttjat16 friarelagen om en

nämndorganisation. principielltsom intressantamest
framstår

tillskapande särskild nämnd utbildnings-förav en
frågor grundskolefrågorutom i decentraliserade kom-
muner;
överflyttande delar barnomsorgen till ut-av av
bildningsnämndenskolstyrelsen;
tillskapande särskild nämnd för äldre- ochav en
handikappomsorg;
sammanslagningen byggnads- miljö-och hälso-ochav
skyddsnämnden.

överdriftär ingenDet någrasäga,att att dessaav
innovationer kommit bli stilbildande pågåendeatt i den
organisatoriska Enligtförnyelsen. nyligen genomförden
undersökning sköldborg Ström, 1991 planeras sam-en
manslagning byggnads- miljö-och och hälsoskydds-av
nämnden i kommuner, i36 medan det finnskommuner49

påplaner att avskaffa skolstyrelsen och ersätta den med
nämnd för grundskola och barnomsorg.en

alltsåförefallersammantaget friaden nämndorganisa-
tionen framgångsrikaden mest delen frikommunför-vara av
söket. framstårFrinämndslagen tillsammans lokal-.med
organslagen ett kraftfullt förändringsinstrument.som
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på dispenserbaseradFörsöksverksamheten5.2.3

fåsvårare attavsevärtärfrikommunförsöketdelDenna av
fri nämnd-medförsöketän ensamlatett grepp om

doku-är atttill dettaskäletfrämstaorganisation. Det
försöksverksamhetenkommit utvadmentationen avsomav

dettaredovisats hurbristfällig. harOvandelvis är
beklagligt ärsärskiltframstårsig. Vad somkommer som

områdenpå följandedokumentation saknasatt

måni vaddynamik, dvs.försöksverksamhetensData om
gång;underkaraktärändrat resansförsöken

irespektivefrikommunernailärandeprocessenData om
statligacentrala organen;regionala ochde

bidragitförsöksverksamhetenpå vilket sättData om
frikommunernainomutveckling förnyelseochtill

verksamhetsområden.på olikarespektiveallmänt

svårt överblickaattfalldessa iär det fleraPå grunder
vunnits ochfaktisktvilka erfarenheterbedöma, somoch

eventuellförligga till grund per-kan ent.ex.som
försökslagstiftningen.manentning av

osystema-deochutvärderingarnai externadeOmdömena
från frikom-bedömningarnahållnaallmäntoftaochtiska

förunderlagendasttillsammans ensjälva germunerna
försöksverksamhetenvärdering utfalletförsiktig avav

på dispenser.baserad

förväntningarstorafrikommunförsöketskapadeUppenbart
delarStorafrikommuenrna.itjänstemänpolitiker ochhos

ochregel-framstodkommunala verksamheten somdenav
antaletdömaAttomfattning.i avbetydandedetaljstyrd

ochoch plan-skolanfrämstdispensansökningar detvar
intressesittharDetbefrias.byggområdet behövdesom
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tVåPå dessaagerade Omstatsmakternahurjämföraatt

råden.

i kraftträdde 1987,bygglagen, somochplanaDen nya
kommunernashuvuddelen avmedhusrentglgg1 ettgjorde

förenkling regelverket.avochbantningproblem engenom
lösning, lös-sinfunnit mendärigenomhadeProblemen

frikommunförsöket-krediterasinteningen kunde

önskemålstarktettfalliområde fleraPå fannsskolans
långtgåendeochomfattandefrån kommunerna merenom

fallet.faktiskt blev Undervadänförsöksverksamhet som
emellertid försigregeringengång enbeslötförsökets

avreglering gymnasie-grundskolan ochradikalrelativt av
på fri-hösten 1990,härombeslutRiksdagen togskolan.

statsbidragssystemår. nyttsjätte Ettkommunförsöxets
hade kommunernasDärmedhalvårsskiftetfrån 1991.införs

betydande efter-medfått änsin lösning, enproblem om
önskemål, änochförhållande till kommunernassläpning i
ytligvid betraktelseåtminstonegång låg lösningen enen

blirbakgrundendenMotfrikommunförsöketsutanför ram.
försöksverksamheten be-tillmätanaturligtdet att en

citat kommunrapportFöljandegränsad betydelse, enur
till utredningen belysandeär

frånstatsbidragssystemperspektivet ett nyttI av
försöksverksamheten haft enbartjuli 1991 harden 1

mist sinFrikommunförsöket harbegränsad effekt.en
åretdå skettsenasteunder detbetydelse det en

område.avreglering inom skolansomfattande

på områdejustdispenserna skolansMed beaktande attav
försöksverksamhetenutgjort omfattandeför den mestgrund

sådant naturligtvisomdömeinom frikommunförsöket är ett
fårnedslående. inte det faktumundanskymma attdockDet

pådispenser skolansvolymenden sammantaget stora av
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område försökstidenunder spelat icke oviktig roll ien
de enskilda därom vittnarkommunerna, kommunernas egna
uppskattningar relativt tydligt.

En försöksverksamheten påaspektannan områdeskolansav
är frikommunförsökets roll katalysator i skolanssom

Bidrogavregleringsprocess. försöksverksamhezen till att
motståndetbryta bland sektorsföreträdarna på central

nivå bulldozer-effektDenna eventuella diskuteras 1
nästa avsnitt.

På försöksområdet,det tredje största sjukvårdhälso- och
socialsamt saknas för närvarande ut-omsorg m.m.,

på någravärderingar viktiga områden. sådantEtt är
försöket primärkommunalt driftansvar primärvårdenmed för

Örebro.i Gnosjö Ettoch annat är kommunalförbundet för
vård ioch Jämtland, det Brunfloprojektet.s.k.omsorg

tredjeEtt är försöket med organisation sjuk-fören ny
vården i enligt pågåttDalarna den s.k. Dalamodellen, som

halvår. Samtligaknappt ett dessa försök kan komma att
påverka utvecklings- förnyelsearbetetoch i kommuner och

åren.landsting närmasteunder de

övrigt påförsöken utfallit positivtI noteras att föl-
områdenjande

från tillsynUndantag över kommunala stiftelser
skyddsrumsfrågorbeslutanderätt vissaöverKommunal
HbostadsområdenTrafikintegrering i

arbetsförmedlingsnämnderLokala och arbetsmarknads-
nämnder

privatahos arbetsgivareBeredskapsarbeteä
bostadslånbeslutanderättKommunal beträffande och

bostadsanpassningsbidrag statligt vissastöd församt
förbättringsåtgärder i bostadshus.
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framhållas någrabör iDet att fall är erfarenheterna
begränsade.

Allmänna slutsatser5.2.4

mycket sammanfattningI kan konstatera, atten grov man
frikommunförsöketutfallet relativt tydlig,harav en

positiv sida mindre tydlig svårbedömdoch ochen mera
tydligasida. positivaDet och representeras denav

organisatoriska friheten, möjligblev lagensom omgenom
friare nämndorganisation. mindre tydligaDen ochen mera

svårbedömda representeras försöksverksamheten baseradav
på fråndispenser statliga regler.

Skillnaden i frikommunförsökets tvåutfall huvuddelarav
vidär närmare betraktande logisk och förutsebar.rent av

friare nämndorganisationLagen kan betraktasom en som
beställningsverkett för de decentraliserade fri-

kommunerna. Problemen och de därav följande behoven var
definierade, påklart lösningarna de organisatoriska

tämligenproblemen självklara, och kom-de aktuellavar
höggradigt motiverade utnyttjaattmunerna var snabbt

friheten. spelplanen och spelreglerna strikt de-var
utgångsläget.ifinierade

När gäller dispensieringen fråndet statliga regler var
förutsättningarna mindre klara över hela linjen. Genom

i princip öppnaatt för förändringar statligahela detav
regelverket skapade inledningsvisstatsmakterna spel-en

väldigplan med frikommuneryta. Flera ansåg dock atten
tillämpningen restriktiv.alltför iminskadevar Detta

månviss entusiasmenintresset och för försöksverksam-
påpekasemellertidheten. Här bör beviljadeatt ickede

ansökningarna i allt väsentligt hade sin be-i degrund
gränsningar försöksverksamhetenför lagtriksdagensom
fast.
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principiellttill denöverkonstateranden lederDessa
naturligfrågan, balanspunktfinnsdetintressanta enom

för attstatliga ansvaretavvägning mellan deteller
påmålen olikauppnår verksam-nationelladekommunerna

långtgåendehetsområden kommunernas önskanoch enom
utifrån skiftandebedriva verksamheterfrihet dessaatt

frågaprioriteringar.förutsättningar Dennaochlokala
utvärderings-redovisadei tidigaredebehandlas aven
försöksverksam-1989Pettersson Holm,rapporterna om

område.på arbetsmarknadspolitikensheten

ökat kommunaltidéernaskeptiska tillärFörfattarna om
frånstatsbidrag, bedömtinflytande och generellamer

från benämner deteffektivitetssynpunkt vad deoch
tillinflytandeförskjutningintresset.nationella En av

frihet för dessa attfördel och ökadkommunernas en
både nationel-statliga detäventyramedel skullehantera

målen kostnads-ochde nationellaintresset,la
effektiviteten, författarna.menar

påfingret viktigrätt sätteranalys, eller fel, enDenna
avvägningenprincipiellt mellannär gällerdetpunkt

ioch, för-centralanationella intressenoch lokala
reformverksamhetdetta, förlängningen grunden avenav

representerar.frikommunförsöketslagdet som

ochmellan lokalaolika balanspunktenskäl kanfleraAv
gång för alla ochgivenintressen intecentrala envara

olikaskiftar mellanlägesett. Balanspunktensgenerellt
enskild översektordet skiftaroch inomsektorer, en

statliga detalj-allmän dentendens attärtiden. En
uttalad understarktoch centralismen ärstyrningen

När välreformprogram.i nationelltuppbyggnadsskedet ett
störreöverlägga ettfinns attlagts, skäldetgrunden

nivån. sistnämndapå Denutförande,den lokalaansvar
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decentraliseringenallmänna ochdenillustreras väl av
målstyrning etc. varitregelförenkling,efter somsträvan

1980-talet.förutmärkande

ipå tempot dennaärförhand för-givetinte ärVad som
byggområdet och skolan utgörochändringsprocess. Plan-

hänseendei dettajämförelseobjekt underintressanta
frikommunförsöket.tiden för

inaturligtivs betydandeläge ärBalanspunktens om-
åtgärder. årspåverkbar politiska 1990fattning genom
illustration tillavreglering godutgörskolan enav

detta.

följandeärallmänna slutsatserna dettaDe av

tillNär inbjuder kommunernastatsmakterna av-en
konfliktregleringsfest, risken för betydandeär

intressenasektorsintressenamellan de centrala och
påintressena. Konfliktende lokala baseras kampen om

intressebalanspunktens position och den gällernya
därmed maktfördelningen inom den aktuella sektorn.

kampen positionI balanspunktens har de centralaom
intressena statligadepartementen, de verken alltid

övertag,ett eftersom de kontrollerar regelsystemet
och tillhar uppgift att övervaka de nationellaatt
målen inte äventyras.

följerdetta inteAv intressenaatt de lokala alltid
förlorar mot de centrala. politiskkraftfullEn
mobilisering såkan tillupphov ett starkt tryckge
på nivånden centrala hindren plötsligtatt raseras.

tillFörspelet lagstiftningen lokala 1979om organ
och är illustration1980 utmärkt till detta.en
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frikommun-i varförstora dragförklararslutsatserDessa
så denblev begränsaddispenseringsdelförsökets som

förväntningar beträffande deställdesblev. Alltför stora
regelreduceringgenomföraattpraktiska möjligheterna en

påoch bred front.snabbtregelförenklingoch

frikommunförsöketsoch värdetbestående resultatetDet av
tillsig inte att barainskränker dockdispenseringsdel

ibieffekterpositiva formkallatsomfatta vad ovansom
avreglering, och för-ökat samarbeteinomkommunalav

viktigaärdessa effekterävenattityder,ändrade om
i är ofull-dessa slutsatserlandaranalysEn somnog.

nödvändigt atträttvisande. ärDetständig heltinteoch
dynamiska effektervissakallakaninvolvera vadäven man

försöksverksamheten.av

på inomregelverketsådan tryckdetgäller eneffektEn
sakområde försöksverk-på visstettviss sektor eller som

på dennaexempletbästaDetsigisamheten genererar.
utvärderings-avreglering. Detskolansgällereffekt

gör detutredningens förfogandestått tillmaterial som
årsi bevis, attleda 1990utfulltinte möjligt att

område detdirekt orsakadespåavreglering skolans av
frikommunförsöket.avreglering inompågående medförsöket

gissning, för-djärv attframstår fögadockDet ensom
motståndet hostill brytaattbidrogsöksverksamheten

förvägendärmed banasektorsintressena och re-en
efterfrågad kommunerna.starktformering skolan, avav

på bu1ldozer-kallatsvadexempelär ett ovanDetta som
påvipå finnereffektexempel dennaannatEtteffekten.

primär-sjukvårdsområdet, försöken meddärhälso- och
bidragitprimärvården troligenfördriftansvarkommunalt

möj-riksdagen beslutadeför denvägentill öppnaatt av
huvud-primärkommunaltmeddriva försökligheten att

mannaskap.
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påytterligare dynamiskaexempel deEtt effekternapar av
förtjänarfrikommunförsöket att uppmärksammas. Exemplen

vård-två omsorgsområdet,innovationer inomgäller och
pågåendeinom den försöksverksamheten.som ryms

första exemplet gäller detDet s.k. Brunflo-projektet i
innebärJämtland, helt modell för samverkansom en ny

inteöver sektorsgränserbara ävenutan över tra-
ditionella huvudmannaskapsgränser. bedrivsSamarbetet
inom för kommunalförbund.ett hittillsResultatetramen

så positivtär kommunen landstingetatt och ansökt om
tillstånd försöksperioden.förlängaatt

gällerDet andra exemplet försöksverksamheten inom hälso-
sjukvården enligtoch den s.k. Dalamodellen. försökDetta

framstår hittillsdet mest avancerade, gällernär detsom
implementeringen den s.k. beställar- utförar-ochav

inom offentligmodellen verksamhet. Det bör dock fram-
hållas pågårsnarlikaatt försök i bl.a. Bohus-
landstinget, Stockholms läns landsting och Sörmlands
läns landsting. tidigtDet är för att siguttala om
vilka effekterna fullt bliut kan för sjuk-den svenska
vården, sannolikt påverkankommer bliattmen betydande
under resten 1990-talet.av

Med tillägg bildendetta är frikommunförsöketav mera
komplett inteän fullständig. Det avslutande omdömetom
får den blimot bakgrunden frikommunförsöketatt som
helhet intespelat oväsentlig roll för utvecklingen och
förnyelse den kommunala verksamheten, inteävenav detom

tillkunnat leva de högt ställda förväntningarnaupp som
vid tillkomstskapades dess i mitten 1980-talet.av

sådantFörsöket troligenhar bidragit tillsom nytänkande
och omprövning inom hela den kommunala Tillsektorn.
detta läggas pågåendebör att delar den försöksverk-av
samheten hög utvecklings-har och spridningspotentialen



102

långt frikommunförsökets formellabortom av-verkanmed
slutning.
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ÅTGÄRDERFÖRSLAG TILLUTREDNINGENS

Avveckling försöksverksamhetlagen nedonav en
nämndorganisationfriare kommunal

försöksverksamhet med friareLagen 1984382 enom
frikommunlagen,kommunal nämndorganisation, s.k.den har

utgjort frikommunförsöket.central del Lagenen av
innebär följande möjligheter för de kommuner och lands-

ingårting i frikommunförsöket.som

1. Kommunerna möjlighethar göragetts att frånavsteg
påde krav obligatoriska finnsnämnder i vissasom

speciallagar.

Kommuner landstingoch ihar huvudsakgetts full
frihet när det gäller fördelningen uppgifterav
mellan olika nämnder.

fårKommunerna inrätta institutionsstyrelser inom det
specialreglerade området.

Uppgifter kan lämnas till lokala nämnder även om
uppgifterna inte är begränsade till kommundelen.

fårKommunerna inrätta särskilda för att haorgan
hand förvaltning och verkställighetom under lokalen
nämnd, t.ex. för by eller bostadsområde.etten

Kommuner fåroch landsting göra frånavsteg påkravet
att alla beslut fattats efter delegering frånsom en
nämnd skall anmälas till nämnden.

För möjliggöraatt försök enligt den s.k. Dala-
fårmodellen landstingen
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uppgifter delsmöjligheter att delegeravidgade-
till nämnder,särskildafrån landstinget organ

särskilt anställda,tillfrån ettdels organ
åtsärskildainärvarorättmöjlighet att organge-

handikapp-pensionärs-för ochrepresentanter
organisationer.

i samband mednämnd upphörhos enverksamheten8. Om en
nämndenmandatperioden föravbrytsomorganisation,

återstoden mandat-väljas förnämnd kan avoch en ny
perioden.

utredningennämnder harFrågan obligatoriska punkt 1om
Frikommun-delbetänkande 199125SOUi sittbehandlat

friare nämnd-försöken medErfarenheterförsöket enav-
riksdagen attbeslutadehösten 1990organisation. Under

särskildsärskildpå skolstyrelse ochslopa kraven enen
ochrskr.UbU4, 7619909118,socialnämnd prop.

ansågUtredningen erfaren-att97.rskr.19909lSoU9,
nämndobligatorietförfrån talade attförsökenheterna

byggnadsnämndernagällernär detävenborde kunna slopas
Riksdagen harhälsoskyddsnämnderna.miljö- numeraoch och

behandlingen förslagetmedi sambanddetta avbeslutat om
360.rskr.199091117, KU38,prop.till kommunallagny

iöverförmyndarnämnd kommunerpå särskild somKravet en
kvarstår vidare.tills InomÖverförmyndareinte ramenhar

ordningprövar kommunfrikommunförsöket somför enen
ocksåsocialnämndennämndcentralinnebär att annanen

kommunallagpropositionenöverförmyndarnämnd. Iär nyom
sigtänkaregeringen bör kunnaattuttalade ens.42 man

frågan iatt taskommersådan ordning attoch an-upp
föranledstill riksdagenförslagtillslutning de avsom

i medochavslutatskallfrikommunförsöketatt vara
någrafunnitinteår Utredningen harutgången 1991.av

frikommunför-iordning prövasmed denolägenheter som
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påsöket denna punkt och därför att generellanser en
ändring bör igöras så,föräldrabalken uppgiftenatt att

överförmyndarnämnd påkan läggasvara centralen annan
nämnd.

övrigt har flertaletI möjligheterde frikommun-av som
innebär gjortslagen igenerella samband med beslutet om

Såledeskommunallag. kan kommuneren ny landstingoch
enligt lagstiftningenden i huvudsak frittnya fördela
uppgifter olikamellan nämnder punkt Hindret2. mot att
inrätta institutionsstyrelser på det specialreglerade
området ocksåhar undanröjts punkt 3. Detsamma gäller
begränsningen till kommundelen beträffande uppgifter som

påläggs lokal nämnd punkt 4. bliren Det vidare möj-
ligt för alla kommuner att ha politisk organisations-en
nivå underordnad lokal nämnd, t.ex. fören by elleren

bostadsområdeett punkt När5. det gäller delegerings-
innebärreglerna den kommunallagen ökad frihetnya en som

möjlighetermotsvarar de öppnats försom Dalamodellen
punkt 7. Beträffande mandatperioderna, slutligen,
innebär den lagen att dessa är fria frånnya bortsett
styrelsen. innebärDet att kommuner och landsting när de
så vill kan göra förändringar i sin nämndorganisation

att bildat.ex. nämndergenom ochnya avskaffa gamla
punkt 8.

frågaI anmälan beslut fattatsom av delegeringsom efter
från nämnd punkt 6 föreslogen regeringen i propo-
sitionen kommunallag att nämndernaom en ny själva skulle
få besluta i vilken utsträckningom delegerade beslut
skall anmälas. ordningDenna kritiserades emellertid av
lagrådet ansåg att densom nuvarande obligatoriska an-
mälningsskyldigheten att föredra frånvar rätts-
säkerhetssynpunkt. Konstitutionsutskottet 199091KU38

biträdde lagrådets70-71s. förslag och riksdagen beslöt
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försöksverksam-börbakgrunddennahärmed. Motenligheti
avbrytas.deli dennaheten

pågåtänkt attärDalamodellenenligtFörsöksverksamheten
frikom-möjligheterårutgången de som1994. Avtill av

återstår denefterförsök nyaför dettaöppnarmunlagen
regleraattbehovendastikraftträdande avkommunallagens

handikapp-pensionärs- ochförnärvarorättfrågan om
möjlighetföreslår dennaattUtredningenorganisationer.

i denbestämmelselagstöd, t.ex.får enfortsatt genom
inomförberedsbrukarinflytandevidgat somförsökslag om

civildepartementet.

genomgång frikommun-Sammanfattningsvis innebär den av
bör kunnalagengjorts attmöjligheterlagens som nu

frågan överför-dels attförutsättningunder omavvecklas
utredningen förordat,får lösningdenmyndarnämnder som

närvarorättförsök medbedrivamöjligheten attattdels
enligthandikapporganisationer Dala-ochpensionärs-för

fortgå.fårmodellen

Justitiedepartementet6.2

från till-frågan undantagavsnitt behandlas omdettaI
stif-tillsyn över1929116enligt lagen omsynskravet

telser

ordningNuvarande

sina olikalandsting organförvaltaroch genomKommuner
donationerbildats efterstiftelser harmängdstor somen

enskildafrån personer.

stiftelserövertillsyn1929116lagen§Enligt 1 om
ilänsstyrelsentillanmälasi principstiftelseskall en

Något undan-utövas.förvaltningstiftelsensdärländet
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kommuner ellerstiftelser förvaltasför lands-tag avsom
inte.ting görs

tillsynslagenenligt ståstiftelse skall 8 SanmäldEn
länsstyrelsentillsyn länsstyrelsen, finnerunder omav

ändamål,allmännyttigtstiftelsen främjaratt ett varmed
sådanamotivuttalanden till tillsynslagenenligt avses

enskildastiftelser inte fullföljer rent syften.som
Länsstyrelsen enligt lagrum beslutakan dock attsamma en

ståallmännyttig stiftelse inte under dessskall tillsyn,
står nöjaktig tillsynden redan ellerunder tillsynom om

påenligt tillsynslagen särskildagrund omständigheterav
inte behövs. givetvis stiftelserär ävenUndantagna som

stiftarens föreskrift undantagna frånskallgenom vara
tillsyn enligt tillsynslagen.

stiftelse stårAtt enligttillsyn tillsynslagenunderen
innebär förvaltningenatt övervakas länsstyrelsen,av som

ingripakan förvaltningen inte isköts enlighetom med
bestämmelserna i tillsynslagen föreskriftereller de som
gäller för stiftelsen. tillsynLänsstyrelsens över hur
stiftelserna förvaltas sker främst granskning degenom av
uppgifter ålagdastiftelsenstyrelsen för ärsom att
lämna länsstyrelsen. Enligt tillsynslagenS14 skall
nämligen styrelsen inom månadertre efter räkenskapsårets

tillslut länsstyrelsen insända dels berättelse, hurom
stiftelsens ändamål året,främjats under dels ett sam-
mandrag räkenskaperna.av

finnsDet frånflera undantag principen att stiftelser
ståskall under tillsyn. Redan tillsynslagen2 Sav

följer stiftelseratt med förmögenhet ej över-en som
stiger kr. är från00020 undantagna anmälnings-
skyldighet, därigenomoch även tillsyn.för konsekvensI

fårhärmed länsstyrelsen frånenligt 8 fortsatt5 tillsyn
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nedgått underförmögenhet harstiftelse,undanta varsen
20 kr.000

19858670propositionregeringens omsamband medI
frikommunför-inomlagstiftningsåtgärder förvissa ramen

från tillsynskravetundantagfrågan uppsöket togs om
skri-tillSkälet dettaprövning.till särskild envar

tillsynenvari atthemställdesfrån Haninge kommun,velse
på 20slopas värdegränsenfalli vart attellerskulle

höjas.kr. skulle000

justitie-pågående inomarbetettill dethänsynMed
heltfårunderlagfram ettta nyatt enmeddepartementet

innebäraskullebl.a.stiftelselagstiftning, reg-ensom
i fram-tillsynenomfattningvilkenilering ochhurav

propositioneniförslagetbegränsadestiden ske,skulle
sådanaFörhöjdes till kr.000200värdegränsentill att

landstingskom-ellerkommunerförvaltasstiftelser avsom
enligtpågår skallfrikommunsförsöketvilkainom --muner

och lands-vissa kommunerförundantag198698lagen om
1929116ifrån lagenbestämmelserna omtingskommuner

värdegränsen 20i förställetstiftelsertillsyn över --
Giltighets-på kr.värdegräns 000200gällakr.000 en

utgångentillursprungligen gälldetiden för lagen, som
årutgången SFS1991tillår förlängtshar av1988,av

19881414.

stiftelselagtillFörslag nyen

inomnärvarandeförövervägsFrågan stiftelselagenom
blilagrådsremiss förväntasochjustitiedepartementet en

liggerdepartementspromemorian somIunder 1991.beslutad
Stiftelser,lagrådsremissenmedarbetetförtill grund --

redo-198714stiftelser Ds Jutill lagförslag --om
tillsynsfråganpå än denprincipielltvisas annan synen

i tillsynslagen.uttryckkommit tillsom
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tillsynsordningenDen bör enligt promemorian pånya bygga
att stiftelseralla skall anmälas för registrering.
Därigenom tillgodoses även behovet informationav om
befintliga stiftelser. Registreringen bör enligt för-
slaget länsstyrelsen. påske hos Kravet allmän regi-en
strering stiftelserna möjliggör enligtav förslaget att
tillsynsverksamheten differentieras.kan Tillsynen kommer
därvid tvåigrovt sett att ske former. Dels till-skall

iske aktiv form beträffande vissasynen en typer av
stiftelser stiftelseroch vissmed förmögenhet, idels en
passiv övrigaform för stiftelser. På så sätt kan en
väsentlig tillsynendel enligt förslagetav utövas när
förhållandena anledning till det iger övrigt isamt form

stickprov ingripanden påoch förekommenav anledning.

Tillsynen alltsåskall enligt förslaget utövas främst när
förhållandena anledning därtill. sådantger Ett för-
hållande är stiftelsenatt tillräckligthar till-stora
gångar. Enligt promemorian har gränsen sådragits att
den aktiva tillsynen kommermera att gälla stiftelser som

tillgångarhar överstigande Sådana300 000 kr. stiftelser
enligtskall förslaget även i fortsättningen stå under
tillsynaktiv och b1.a. skyldiga årligenattvara avlämna

redovisning för förvaltningen stiftelsens förmögenhet.av
Tillsynen över stiftelser med förmögenhet ejen som
överstiger 300 blir000 kr. i stället påpassiv det
sättet, att granskningen kommer att ske stick-endast
provsvis påeller förekommen anledning, påt.ex. grund av
anmälningar från Någotallmänheten. skyldighet för dessa

årligenstiftelser att redovisa sin förvaltning skall
inte enligtföreligga förslaget.

också fråganväcksI promemorian huruvida stiftelser som
bildas förvaltaseller kommunav en generellt ställasbör
utanför statliga Någottillsynen.den förslag i den
riktningen lämnas emellertid inte. Slutlig tillställning
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fortsattadetunderpromemorian tasenligtfrågan börden
142.frikommunförsöket s.medarbetet

tillhänvisasförsökslagstiftningenerfarenheter avBetr.
avsnitt 3.3.1

förslagochöverväganden

tillsynoffentligattråda enighetbred entorde omDet
sådan till-Mednödvändigt.är enstiftelseväsendetöver

fortbestånd, vilket är avstiftelsernastryggassyn
viljamänniskorsstimuleraminst för attintebetydelse

allmännyttigaförmån förtilldonationergöraatt
ändamål.

detärsammanhangisig dettainställer omfråga somDen
undantaför attskältillräckliga vägandetungtfinns

ettellervilka kommunstiftelser förbildade enenskilt
tidigare redo-iFrågan denharförvaltare.ärlandsting

med ut-sammankopplatsdepartementspromemorianvisade
jfr. ävenfrikommunsförsöket prop.värderingen av

ff..151988891 S.

stiftelserskallpromemoriani somförslagetEnligt
frånundantagnamyndigheterstatliga varaförvaltas av

Ettlagen.föreslagnaiföreskrivs dentillsyn somden
intesjälvklart,framstår ganskaundantagsådant som

står undermyndigheterstatligabakgrund attmotminst av
justitiekanslern.bl.a.tillsyn av

ochkommunerförvaltasstiftelser avgäller somdetNär
Å sidansjälvklart.inte lika enalägetärlandsting

till-bärintresse upphävdas somatt detkunnaskulle
kommunaladeninomtillgodosettärsynsverksamheten

till-ochkontrolloffentligDär finnsförvaltningen.
inom deförvaltningen skergarantier för atträckliga
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Åstiftelsenföreskrifterna i andraanger.ramar som
tillsynslagenstår enligt gällandesidan dendet nu envar

frittbilda stiftelse attvilldonator undantasom en
från tillsyn enligtstiftelsen lagen.

vilkastiftelser förinteDet kan uteslutas att kommunen
bildats enskilda underär förvaltare den givnahar av

förutsättningen förvaltningenstatlig tillsyn överatt
föreskrifternai tillse följssker syfte att att och att

bestånd.stiftelsenstrygga gällande ordningenDen mednu
tillsyn även över stiftelser förvaltas kommuneravsom

månlandsting,och i intestiftarenden undantagit
frånstiftelsen långtillsyn, gällt under tid.har De

stiftelser tillkommit tillsynslagenshar sedansom
ikraftträdande år bildatshar alla under1929 de civil-
rättsliga och förutsättningarandra under denna tidsom

framstårgällt. Det enligt utredningens mening olyck-som
ligt att rubba dessa förutsättningar frånnu attgenom
tillsyn generellt undanta stiftelseralla förvaltassom

kommun eller landsting.ettav en

skulleDet i och för sig möjligt göraatt reglervara nya
undantag för kommunalt stiftelserom förvaltade tillämp-

liga på sådanaenbart stiftelser bildats efter densom
dåtidpunkt bestämmelserna iträder kraft. minstInte av

administrativa framstårskäl mindredet dock lämpligtsom
låtaatt olika regler gälla stiftelserför påberoende om

bildatsde tillsynslagensunder giltighetstid eller där-
efter. Det intekan heller viljanuteslutas att bildaatt
stiftelser för ändamålallmänna påverkaskan komma att

stiftelsernegativt förvaltade kommunerom och lands-av
ting fråni undantaslagen statlig tillsyn.

justeraAtt däremot omfattningen tillsynen attav genom
höja i förhållandevärdegränsen till penningvärdets
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någrapå avgörandesättinteförändring möter samma
betänkligheter.

utredningen att detanfördadetMot bakgrund anserav
förvaltadesärbehandla kommunaltinte finns attskäl

påbehandlasi principstiftelser börSådanastiftelser.
stiftelser.statligt förvaltadeickesätt andrasamma som

lagstiftningtillförslagmed omarbetetResultatet av
ännujustitiedepartementet kanpågår inomstiftelser som

vilkaintedärför ännu förutsesinte kanbedömas. Det
förgällaframtiden attkan kommaitillsynsregler som

införsådant läggs framförslagstiftelser. När ett
så kommunaltsamordning attskeriksdagen dockbör en

på sättbehandlasattkommerstiftelser sammaförvaltade
stiftelser.statligt förvaltadeickeandrasom

iinte trädastiftelserlagstiftningSannolikt kan omen
börTilljanuari desstidigast den 1993.1kraft förrän

års undantagenligt laggäller 1986ordning omden nusom
till attvidare utsträckasfrån tills kunnatillsynslagen

kommunförvaltasstiftelsersamtligaomfatta av ensom
förvaltadekommunaltinnebär attlandsting. Deteller ett

stå tillsyn stat-princip skall underistiftelser av en
stif-länsstyrelsen,närvarandemyndighet, förlig om

visst Dettaöverstiger belopp.ettförmögenhettelsens
Enligtårs kr.enligt lag 0002001986utgörbelopp

rimligansågspromemorian kr.000i 300 envaraförslaget
kopplaattlösning skulle kunnasmidigavvägning. varaEn
allmänenligt 1962381lagenbasbeloppettill omvärdet

på övervägandenderesultatetförsäkring. avvaktanI av
lagrådsremiss tillförslagföregår beslutet omomsom

tillsföreslår värdegränsenutredningen attstiftelselag
vid kr.fixeras 000vidare 300
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tillEtt förslag lag undantag för kommuner och lands-om
frånting bestämmelserna i lagen 1929116 tillsynom
stiftelseröver ihar enlighetutarbetats med vad som nu

bilagahar anförts se 3.

Försvarsdepartementet6.3

riksdagensbakgrundMot beslut prop. 198384152, Kuav
rskr. 368 försöksverksamhet32, ökadmed kommunalom

självstyrelse Helsingborgshemställde fåkommun att
bedriva försök med ökad frågakommunal bestämmanderätt i

vissa skyddsrumsärenden.om

beslutGenom den oktober åt17 1985 uppdrog regeringen
civilförsvarsstyrelsen inomatt för ovannämndaramen

sådanariksdagsbeslut åtgärdervidta att Helsingborgs
fickkommun påutökad beslutanderätt det sätten som

kommunen föreslog.

frånErfarenheterna den utökade frågabeslutanderätten i
vissa iskyddsrumsärenden Helsingborgsom visarkommun

att kontakterna och arbetsfördelningen mellan kommunen
och länsstyrelsen inte förändrades i någon nämnvärd
utsträckning. Försöksverksamheten torde därför dennamot
bakgrund kunna upphöra.

Utredningen dock för sin del fråganattanser över-bör
vägas inomnärmare för den översyn civilför-ramen av

pågår inomsvaret regeringskansliet.som
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Socialdepartementet6.4

Örebroprimärvård i ochbedrivenKommunalt6.4.1
Gnosjö kommuner

inom hälso-försöksverksamhet19851089lagenGenom om
område möjligheter för de kom-sjukvårdens öppnadesoch

ingår träffa avtali frikommunförsöket att omsommuner
bibehålletprimärvård, medbedrivapå försök menatt

landstinget.förhuvudmannaansvar

årÖrebro kommun 1986bakgrund övertogdennaMot
Vivalla-Lundbyprimärvården inom kom-fördriftansvaret

bedriverVidarelandstinget.avtal medmundel genom
januari försöki Jönköpings sedan 1988länGnosjö kommun

primärvård i kommunen.driven helakommunaltmed

nyligen socialutskottet behandlatihar re-Riksdagen
försöksverksamhetproposition 199091121geringens om

primärvården.för Ikommunalt huvudmannaansvar propo-med
föreslås för-inom föratt kommunernasitionen ramen en

vissfår erbjuda hälso-attsöksverksamhet befogenhet
landstingprimärvård. ochsjukvård etts.k. Om enoch

sittlämnarsocialstyrelsenöverens det ochärkommun om
med kunnahuvudmansskall kommunenmedgivande ansvar

sådan vård.erbjudalandstingets attskyldighetöverta
pågå t.o.m. 19961992fr.o.m.Försöksverksamheten avses

försöksverksamhet medi särskild lagregleras omoch en
primärvård.kommunal

landsting hosharJönköpings länsochGnosjö kommun
ifå försöks-dennadeltaansöktsocialstyrelsen attom

försöksverk-fortsattGnosjö ärFör kommunverksamhet. en
frikom-förinomskettmotsvarande den ramensamhet som

ÖrebroÖrebro kommun ochintedärmed aktuell.munförsöket
fortsättningintresseradelandsting är avdock enavläns
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kommundel ochVivalla-Lundby hariförsöksverksamheten
sådantansöktnyligen ettcivildepartementet Omäven hos

ÖnskemålDetta börkommundel.ytterligareiförsök en
Medan etttillgodoses. lands-meningutredningensenligt

överlåtarätt attlagändringar harsärskildating utan
påprimärvården kommun, krävsdriftsansvaret för t.ex. en
åta sig dennaskall kunnakommunlagstöd för att en

försöksverksamhetsärskilda meduppgift. lagenDen om
möjlighetprimärvård inte kommunernadockkommunal ger

samtidigtprimärvård, inte skerdriva för-detatt enom
ändring huvudmannaskapet.av

fortsättning och eventuellmöjliggöraFör ut-att en
Örebro är detvidgning i önskvärtkommunverksamhetenav

förutsättningar att drivalagmässiga för kommuneratt
primärvård förändras till-huvudmannaansvaretutan att

utgången frikommunförsöken.iskapas samband med av
Sådana intelagmässiga förutsättningar bör dock begränsas

Örebrotill i landet jfrkommun gälla alla kommunerutan
sannolikt år199091121. fr.o.m.Att kommunernaprop.

primärvårdbedriva1992 kan huvudmannaansvarunder är
inget sådan förhållandenordning.talar Lokalamotsom en

bådaförutsättningaroch medföra de huvudmännenkan att
kommun landsting vill lösning ipröva etten som-
inledningsskede såinte är omfattande densom som en
förändring i innebär.huvudmannaansvaret

föreslårMot utredningendenna bakgrund att ett förslag
med angivna inriktningenden utarbetas.

vårdKommunalförbundet för i6.4.2 och Brunflo,omsorg
Jämtland

Enligt lagen 19881419 försöksverksamhet inomom so-
sjukvårdenscialtjänstens, hälso- och samt omsorgsverk-

områdesamhetens prop. 1988891, rskr.KU6, 13 kan
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ochlandstingskommunlänsJämtlandsattregeringen medge
får fullgörapå försök gemensamtÖstersunds kommun

sjukvårdochviss hälso-socialtjänsten,uppgifter inom
särskildamedverksamheten omomsorgerprimärvård samt

skall be-Verksamhetenm.fl.utvecklingsstördapsykiskt
till ut-gällerkommunalförbund och lagendrivas genom

landsting ochlänsJämtlandsgången år 1991.av
skrivelse den 27iÖstersunds har gemensamkommun en

med-lämnarregeringenatthemställtdecember om1988
socialtjänstens samtinomförsöksverksamhetgivande till

område iprimärvårdens Brunflo.sjukvårdenshälso- och
medgivandelämnaatt9 1989denbeslutadeRegeringen mars

försöksverksamhet.till en

följt försöks-näraharcivildepartementetSocial- och
fi-attbeslutatgemensamtochBrunfloiverksamheten

Östersunds kommunutvärderingen.slutliganansiera den
inlämnatlandsting gemensamthar enlänsJämtlandsoch

ytterligareförsöksperioden medförlängningansökan avom
giltighets-mening bör lagensutredningensår. Enligttre

bifallas.ansökanochtid förlängas

läkarvård ochpatientavgifter förEnhetliga6.4.3
behandlingsjukvårdandeannan

pågått april SFS1986sedanharförsöksverksamhetDenna
förenklamöjligheterna att av-prövaför att198621

sjukvården.ochhälso-öppnainom dengiftssystemet
deattjuli med1989denutökades 1Försöksverksamheten

fickavgiftsfriavarittidigareremissbesökens.k. som
oktoberakutbesöken. Iförundantagmedavgiftsbeläggas

gjordeförordningenibestämmelse sominfördes1989 nyen
frånavvikaförutsättningarvissaundermöjligt attdet

1974699läkarvårdstaxan SFS om an-ibestämmelserna
försäkrings-tillläkareprivatpraktiserandeslutning av

kassan.
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januaridenFr.o.m. gäller1 1991 att statligaden reg-
leringen patientavgifterna inom den öppna hälso-av och
sjukvården är slopad. Försöksförordningen Örebrogällande

pålandstingläns har sågrund härav ändrats att endast
delden gäller anslutning till försäkringskassansom

kvarstår i förordningen. Förordningens ändradesnamn
därvid till förordning SFS 198621 försöksverksamhetom
inom offentlig sjukvårdhälso- och med särskilda villkor
för anslutning till den allmänna försäkringen SFS
19901396.

sambandI med att denna ändring gjordes möj-prövades
ligheterna att upphäva hela förordningen, eftermen

örebrodiskussion med läns landsting beslöts för-att
angåendesöksverksamheten anslutningsreglerna skulle

kvarstå tills vidare, eftersom de såhade funnits kort
tid.

Försöksverksamheten alltså århar sedan 1991 reducerats
till frånatt omfatta ett undantag anslutnings-

läkarvårdstaxanbestämmelserna i SFS 1974699. Med
hänsyn till den korta tid försöket i på-denna formnya
gått, bör försöksverksamheten enligt utredningens mening
förlängas.

Utvidgad6.4.4 rätt till sjukskrivningegen

På hållsina i tillgångenlandet är på dåligläkare och
avståndet till läkarmottagningen lång. Det bl.a.var

fråganväcktedetta intedetsom samhällsekonomiskom ur
synvinkel klokt ökaatt den läkarintygsfriavore tiden

tvåtill veckor.

Vid försäkringskassorna i Jämtlands och Göteborgs län
budgetåretbedrevs 198889 försök med utvidgad tillrätt
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fordradessjukintygattinnebarsjukskrivning, somegen
dagen.femtondefr.o.m.först

Försöketi försöket.sjukfallingick 150 000Totalt
sigsjukskrivaattmöjlighetenhadedeattvisade som

genomsnitti hadeläkarintygsju dagar utanänsjälva mer
övriga.änsjukfallsjukdagersatthalv permeren
sjukpenning-ökningenriksnivå skulletill avUppräknat

alltså ganskamiljard kr,minst enmotsvara 1kostnaderna
utgifter.försäkringensökningbetydande av

taladeår resultatetochettavslutades efterFörsöket
Ursprunglingen fannsfortsättning.inte försåledes en

sjuk-studeraför attpå projektstörreettplaner
sinansågs ak-förlorathaskrivningsbeteendet detmen

sjuklöndagarsförslaget 14i samband med atttualitet om
lanserades.

inga skäl attdetfinnsutredningens mening nuEnligt
försöksverksamhet.åtgärder dennanågra beträffandevidta

distriktssköterskorförReceptförskrivningsrätt6.4.5

tillämpning lagen198823 avlagenstödMed omav
vidläkemedelskostnader,begränsning m.m.198149 avom

idistriktssköterskorförsöksverksamhet harviss
förskrivarätt attpå försöklandstinglänsJämtlands

och1988deni kraft 1trädde marsläkemedel. Lagenvissa
Försöksverksamhetenutgången år 1991.tillgäller av

pågå ienligt planernaskullei 1988 ochstartade mars
utvärdering verksamhetenår. skulle avDärefter entre

uppdrag att ut-regeringensSocialstyrelsen harske.
underdennaavrapporteraskallverksamheten ochvärdera

budgetåret 199192.
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på försöksverksamhetenutvärderingen iharavvaktanI
till slutet årlandsting förlängtsJämtlands läns av

utvärderingen skulle sådröjaslutförandet1991. Om av
till verksamhetenslutligt ställningstagande inteatt ett

Socialministernårs utgång,hinner harföretas 1991
avsikt föreslåenligt utredningen inhämtat för attvad

vissvid försöksverksam-att lagen läkemedelskostnaderom
pågåendeså ihet förlängs denavbrottatt ett verksam-

undvikas inför eventuell permanentningheten kan en av
verksamheten.

Utredningen social-sinhemställer för del, att
frågansdepartementet utvecklingbevakar fortsatta och

åtgärdervidtar motiverarde omständigheterna undersom
hösten 1991.

folktand-Tillsättning6.4.6 inomvissa tjänsterav
vården

Enligt förordningen behörighet1985884 till vissaom
tjänster inom folktandvården tillsättning sådanaoch av
tjänster tillsätts tjänst vidchef enhet försom en
speiclisttandvård efter särskildaförslag sakkunniga.av
Socialstyrelsen utser för rikethela tre sakkunniga för

tid år.högst fyra ingenen Om de sakkunnigaav ärav
inomverksam den specialitet lediga tjänstendensom

skall socialstyrelsen tillkallaavser, tandläkare inomen
specialiteten ingåför att sakkunnig.som

sakkunniga påDe skall förslag föra de fyra sökandeupp
frågaifrämst förtjänst skicklighet.som anses ochom En

de föreslagna sökandena påskall förordnasav tjänsten.
Tjänsten tillsätts landstingskommunen. sakkunnigasav De

tjänsteförslag fårbeslut överklagas hos social-om
Socialstyrelsensstyrelsen; får intebeslut överklagas.
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vidförsöksverksamhet1985885Enligt förordningen om
folktandvården till-tjänster inomtillsättning vissaav

örebro länsJämtlands ochBohus,sätter ochGöteborgs
förvid enhettjänster cheflandstingskommuner som en

förfaringssätt.specialisttandvård förenklatettmed
sakkunnigförslagTjänsten eftertillsätts somav en

tillsättnings-varjeförlandstingskommunenutses av
inomspecialistkompetenssakkunnige skall haärende. Den

sak-lediga tjänsten Denspecialitet denden avser.som
ifrämstfyra sökandedekunnige föra ansesskall somupp

på deskicklighetfråga förslag. Enochförtjänst avom
på tjänsten.förordnasskallföreslagna sökande

social-skrivelse tilliLandstingsförbundet har en
sakkunnig-föreslagitmaj att1991departementet den 30

frånförordningen. Erfarenheternautgårförfarandet ut
LandstingsförbundetEnligtgoda.ärförsöksverksamheten

över-i sin helhet kunnatillsättningsförfarandetbör
ochomdömelandstingens kompetens,tilllämnas ansvar.

enligt Lands-regleringarNågra författningsmässiga torde
nädvändiga.intetingsförbundet vara

skalltillsättningsförfarandetFrågan reglering avom
hösten 1991. Av-socialdepartementet underibehandlas

tillsättningenregleringenstatligasikten är denatt av
heltellerförenklasantingen skalltjänsternaav

skälutredningen ingafinnerbakgrundupphöra. Mot denna
åtgärd.någon särskildföreslåatt nu

försäkringskassakommunSamverkan6.4.7 -

harapriltvåårsperiod t.o.m. 1990fr.o.m. 1988Under en
bedrivit för-försäkringskassaÖrebro allmännaläns en

socialbidrag hosadministrationmedsöksverksamhet av
försäkringskassan.
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till samordningFörsöket har syftat försäkrings-en av
primärvårdenssocialtjänstenskassans, och administrativa

resurser .

de kommundelar där försöksverksamheten bedrivits finnsI
rehabiliteringsgrupper.väl fungerande Försäkrings-nu

i projekttidenkassan beslutade slutet fler kom-av om
mundelsindelade rehabiliteringsgrupper.lokala som ex-

sjukfrån-på positiva såvälempel resultat kan nämnas att
socialbidragskostnaderna minskade i berördadevaron som

projektkommundelarna. Det har förevarit innebar ingasom
författningsändringardispenser.

från försöksverksamheten såErfarenheterna har bedömts
positiva diskussioneratt ett utökat samarbete medom
lokalmässig integration tagitshar Social-upp.
bidragshanteringen förenklatshar rationaliserats.och

projektledningensär bedömningDet att det finns förut-
påsättningar sikt överföraatt socialbidraget till

socialförsäkringssystemet, vilket skulle krävakomma att
författningsändringar. Planerna för detta emellertidär

så långtinte framskridna det.iatt gårdag sägaatt
vilka ändringar kan komma bliatt nödvändiga.som

Utredningen hemställer sinför del fråganatt blir före-
mål utredning socialdepartementetsför genom försorg.

statsbidrag för6.4.8 stöd hjälpoch i boendet

Enligt förordningen 1983944 statsbidrag till kom-om
för stöd hjälp ioch fårboendetmunerna kommunen stats-

bidrag för lönekostnader för hemtjänstpersonal vilket
uppgår årsarbetare.till kr.34 000 hemtjänstenper Hela

påkan läggas ut entreprenad och lönekostnaderna ocksåär
då statsbidragsberättigade. fårDäremot intekommunen ta
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hemtjänstenvissa delarenbartkostnaderna avomupp
iförekommer ökadpå entreprenad. Detutlagts senare

svårigheter rekryteraföljd attutsträckning avsom en
också valtarbetsmiljöskäl har kommunenpersonal avmen

snöskottninghemhandling,städning,ut t.ex.läggaatt
på entreprenad.osv.

fick Nacka kommunfrikommunförsökenförInom ramen
Tyresö,från hösten 1989.bestämmelserdessadispens

dispens undermotsvarandeHuddinge fickochHelsingborg
också söktharGöteborgStockholm ochår och nu1990

tillstatsbidraget kom-förändras1992dispens. Fr.o.m.
bidragprestationsbaseratfrån ettäldreomsorgmunernas

finnssystemetdetbidrag. Medbehovsbaserat nyatill ett
äldre-några hurbestämmelserstyrandelängre ominte

till vadorganiseras ochutformas ochskallomsorgen
utgå.skallstatsbidrag

vård boendeför ellerHem6.4.9

enskildskall1980620socialtjänstlagen enEnligt §69
förinrättavill ett hemsammanslutningeller somperson

tillstånd läns-härför hosboende ansökavård eller om
från Helsingborgs kommunframställningEfterstyrelsen.

medförsöksverksamhetSFS 1987442lagbeslöts omen
vård ellervissa förtillståndsprövning hemförkommunal

Försöksverk-1980620.socialtjänstlagenenligtboende
ellerenskildinnebar att samman-personsamheten en

vård boendeför ellervill inrätta hemettslutning som
fritidshemsverksamhetbedriva förskole- ellerattför

däri den kommuntillstånd socialnämndenhossökaskall
Tillståndsprövningen skerskall bedrivas.verksamheten

social-föreskrivs ifrånavvikelse vadmedsåledes, som
socialnämnden.tjänstlagen, av
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föreslår lagFrikommunutredningen nämndaatt försöks-om
socialtjänstlagen ändrasverksamhet upphävs påoch att

tillståndsådant frågor inrättaattsätt att ett hemom
vård bedriva förskole-för eller förboende att eller

fritidshemsverksamhet prövasskallgenerellt social-av
inämnden skall bedrivas.den där verksamhetenkommun I

frågananslutning ordningenhärtill bör även för över-om
frågan expeditionsavgifterklagande samt Hedupp.om

hänsyn till socialtjänslagenden översyn nyligensomav
årsbeslutats alternativkan det attett 1987 lagvara

utvidgas till samtligaatt kommuneromfatta och att
lagens giltighetstid i därmed förlängs.samband

6.5 Kommunikationsdepartenentet

Den försöksverksamhet trafikintegrering imed bostads-
områden bedrivs i Haninge beskrivits ihar avsnittsom
2.2.4. Försöksverksamheten bedrivs med stöd trafik-av
säkerhetsverkets föreskrifter TSVFS 198839 för-om
söksverksamhet gårdsgatamed i frikommun.

Enligt frånuppgift trafiksäkerhetsverket kommer för-
söksverksamheten att halvårsskiftetvidavrapporteras
1991. TSV efter utvärdering övervägaavser att om en
permanentning föreskrifterna såskall ske,av att de kan

frångälla den januari1 Utredningen föreslår1992. mot
denna bakgrund inga åtgärder.ytterligare

6.6 Uthildningsdepartenentet

Försöksverksamheten ihar huvudsak reglerats för-genom
ordningen 1985782 försöksverksamhet beträffandeom
rrskolväsendet i vissa kommuner och landstingskommuner.
Dessutom har vissa dispenser för enskilda kommuner före-
kommit.
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i styrningenden statliga skolanförändringarGenom de av
i första handär under genomförande,genomförts ellersom

anledningriksdagsbesluten medett resultat avavsom
för skolan,19909118 ansvaretpropositionen prop. om

särregler försöksverksam-förfortsattahar behovet av
onödiggjorts. för-resultati Ettheten settstort av

verksamhetsförändringarsåledes deändringarna attär som
igenomförasförordningnämndamöjliggjordes kannugenom

alla kommuner.

Detta gäller

tilldeladeAnvändningen resurserav-
tjänstgöringsförhållandenaPersonalregleringen och-

Konferenserna-
omfattningSkolarbetsveckans-

undervisningsresurser mellanFördelningen gym-av-
nasieskolan och komvux

landstingskommunalinomFördelningen elevplatserav-
gymnasieutbildning.

återstår följande.ärvad som

utbildningsutskottetsnyligenRiksdagen behandlathar1.
i propositionenanledning prop.ibetänkande av

skollagsfrågor behandlasDärvissa1990912115 m.m.om
sär-Därmed upphör behovetelevinflytandet.bl.a. enav

på området del.för grundskolansskild försöksverksamhet
meningutredningensfråga enligtbörgymnasieskolanI om

upphöra.försöksverksamheten

från föreskrifternaavvikelsermedFörsöksverksamheten2.
meningutredningensenligti börgrundskolanom prao

på läroplansöversynen.ifortsätta avvaktan
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6.7 Jordbruksdepartementet

Djurskydd6.7.1

tillsynenDen lokala djurskyddet i kommunerna skallav
enligt djurskyddslagen 1988534 utövas miljö- ochav
hälsoskyddsnämnden. regionalaDen tillsynen utövas av
länsstyrelsen enligt djurskyddsförordningen 1988539.

möjligheter såvälLagen för miljö-ger och hälso-
skyddsnämnden länsstyrelsen ingripa påattsom olika
sätt mot försummelser beträffande djurens vård och be-
handling. Länsstyrelsens befogenheter är emellertid mer
omfattande än nämndens.

I samband med att försöksverksamheten med ökad kommunal
självstyrelse inleddes anhöll Helsingborgs kommun attom
länsstyrelsens befogenheter enligt vissa bestämmelser i
dåvarande lagen 1944219 djurskydd också skulleom
tillkomma miljö- hälsoskyddsnämndenoch i de s.k. för-

örebrosökskommunerna. kommun framförde liknande önske-
mål.

Framställningarna resulterade i lagen 198699 för-om
söksverksamhet ökademed kommunala befogenheter vid
tillsyn enligt lagen 1944219 djurskydd. Försöksver-om
ksamheten har fortsatt även sedan den djurskyddslagennya
trädde i kraft juliden 1 se1988 lagen 198699, om
försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid
tillsyn enligt djurskyddslagen, 1988534. Försöksverk-

på områdesamheten detta innebär bl.a. miljö-att och
hälsoskyddsnämnderna i försökskommunerna har befogenheter

i vissa situationeratt meddela förbud att ha hand om
djur och besluta djuratt skall omhändertas.
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enkät harutredningenspåsvaratkommunerdeBland som
Örebro kommunerochHelsingborgsHaninge,Gnosjö,endast

avsnittmöjligheter seutnyttjat lagensdeattuppgett
väsent-begränsadevarit menharErfarenheterna3.3.6.

positiva.ligen

åt lantbruks-regeringenfebruari uppdrog199121Den
djurskyddstillsynenlokalaredovisa denhurattstyrelsen

särskilt ut-belysaRedovisningen skallanordnats.
samtdjurskyddstillsyneninnehålletochformningen av

förbudbestämmelserdjurskyddslagens omtillämpningen av
djur. Redo-omhändertagandedjur avochhandhaatt om

ochtillsynenutvärderinginnefatta avskallvisningen en
till deförslag even-ävenlantbruksstyrelsen skall ge

erforderligaåtgärder kanytterligare ansessomtuella
skallUppdragettillsyn.effektivbedrivaatt enför

januari 1992.den 31regeringen senasttillredovisas

mening för-utredningenspå enligtdetta böravvaktanI
ändamål etthardettaFörförlängas.söksverksamheten

198699giltighet lagenfortsatt avtill lagförslag om
vidbefogenheterkommunalaförsöksverksamhet ökademedom

utarbetats;1988534 sedjurskyddslagenenligttillsyn
3.bilaga

Hälsokontroll6.7.2

skall1971807livsmedelsförordningen§32Enligt
socialstyrelsensamråd medlivsmedelsverk efterstatens

förskyldighet personer somföreskriftermeddela om
genomgå läkar-attlivsmedelshanteringmedsysslar

livs-Enligthälsokontroll.ellerundersökning annan
tvåhälsokontrollenbestår avföreskriftermedelsverkets

årlighälsodeklaration och enårlig personligmoment en
läkarelämnasskall avhygieninformation. Informationen

miljö-medsamarbeteisjuksköterskalegitimeradeller
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överens-eftereller,i kommunenhälsoskyddsnämndenoch
försorg.nämndens egenkommelse, genom

1934332 för°mlagenomfattas avkommunerde somI
nämndorganisationkommunalfriaremedsöksverksamhet en
särskilda fallihälsoskyddsnämndernafår miljö- och

år.varjeskebehöverintehälsokontrollattbesluta

undantagsbestämmelsen, menutnyttjatharGnosjö kommun
övrigt verkarbegränsade. Iärerfarenheternaattuppger

delviskanDettautnyttjats.hadispensmöjligheteninte
tillämpas ikanendastundantagsbestämmelsenpå attbero

tanke räckviddbegränsadepå dessModenskilda fall.
särskiltdispenstill sommöjlighetenframstår inte

enskilda falleti detnaturligtvisdetävenangelägen om
denna bakgrundåtgärd. Motlämpligsmidig ochkan vare en

får talivsmedelsverketattföreslår utredningen
permanentas.skallmöjlighetentillställning om

Lantbruksdelegation6.7.3

regeringen lant-bemyndigadejuli 1986beslut den 10I
idelegation för ärendeninrättaattbruksstyrelsen en

Bräcke.rörande Den 13läni Jämtlandslantbruksnämnden
lantbruks-beslutiregeringenbemyndigadejuli 1989

låtajuni 1991den 30tiden t.o.m.förattstyrelsen
kvarstå.delegationen

iett leddelegationsärskild varInrättandet av en
inomsjälvstyrelsekommunalökadmedförsöksverksamheten

Bräckedelegationens.k.Avsikten med denBräcke kommun.
intensifierainflytandekommunaltstärktunderattvar

påMed tankei kommunen.verksamhetlantbruksnämndens
inomutvecklingnäringarnasarelladebetydelsen av

antal syssel-genomföra ettville kommunenBräcke kommun
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sättningsskapande projekt baserade på förhållandena i
kommunen.

Delegationen beståtthar ledamöter,av sex kommunenvarav
har utsett ledamötertre och lantbruksstyrelsen tre. om
någon delegationens eller lantbruksnämndensav ledamöter
begärt frågan hänskjutitsdet har till lantbruksnämndens
plenum.

På regeringens uppdrag har lantbruksstyrelsen utvärderat
verksamheten avsnittSe 3.1.4.

Lantbruksstyrelsens slutsats är att delegationen inte bör
kvarstå juniefter den 30 1991 tillmed hänsyn de ad-
ministrativa denkostnader medför, trots att den med-
verkat till ökat i landsbygdsfrågor.ett engagemang

Lantbruksstyrelsen i sitthar ställningstagande även
beaktat länsstyrelsereformen innebär bl.a. att lant-som
bruksnämndens verksamhet flyttas över till länsstyrelsen.
Delegationen inte beståkan därför i nuvarande skepnad.
Även ansvarsfördelningen mellan istat och kommunom
markpolitiska regionalpolitiska frågoroch fortfarande är

finnsaktuell inte skäl att utveckla Bräckedelegationen
vidare, styrelsen.anser

hänvisning tillMed anfördadet och det faktum att
dispensen delegationensför fortsatta inteverksamhet
utnyttjats finner utredningenäven att försöket bör

halvårsskiftetvidavslutas 1991.

Arbetsmarknadsdepartenentet6.8

frånfinns iDet dag strävan sidastatsmakternas atten
målarbetsmarknadspolitikenstyra imed stället för

målenregler. Modellen är att statsmakterna medananger
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påfördelararbetsmarknadsstyrelsen länenresurserna
utifrån regionaladen och lokala arbetsmarknadens pro-

alltsåblembild. är det länsarbetsnämndenYtterst och
arbetsförmedlingen disponerarlokala huvuddelenden som

arbetsmarknadspolitiska linjede medIresurserna.av
tillförsambition julifr.o.m.denna arbets-1 1991

enligtmarknadsverket anslagsstruktur. Enresurser en ny
sammanläggning flertalett anslag gör att arbets-av

fårförmedlingen länsarbetsnämnden frihetoch attstoren
åtgärderna efter de lokala behoven.anpassa

inför frikommunförsöketVid överläggningarna givenvar en
utgångspunkt regeringen iäven fortsättningenatt skulle

för arbetsmarknadspolitiken.ha huvudansvaret Samverkan
statliga och kommunala ärmellan avgörandedockorgan av

framgångsrikför arbetsmarknadspolitik.betydelse Deten
utifrånär viktigt att arbetsmarknadsverkets decentra-

organisation,liserade den anslagsstrukturen samtnya
påfördelning regionaladet lokala planetochresursernas

hitta lämpligt fungerande samarbetsformer arbets-mellan
kommunerna.marknadsverket och

områdearbetsmarknadspolitikens frikom-Inom har inomdet
möjlighet inrättamunförsket getts att kommunanknutenen

arbetsförmedlingsnämnd. Frilandstingen möj-har getts
lighet sysselsättningskontrakttecknaatt läns-med

Vidare vissa frikommunerarbetnämnden. har gettshar
idispens placera kommunaltatt beredskapsarbetepersoner

arbetsgivare.privatahos

Arbetsförmedlingsnämnder6.8.1

infördesArbetsförmedlingsnämnder iförsöksverksamhetsom
Två årfrikommunerna i december 1985. blevsenare re-

i finnsformen generell och dag det arbetsförmedlings-
inämnder Arbetsförmedlingsnämndenhela landet. främstär
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samråd i lokalainformation, ochsamverkanförett organ
frånarbetsmarknadsfrâgor företrädare arbets-mellan

arbetsmarknadsparter.lokalaochmarknadsverket, kommunen
pålösningartill arbets-medverkarRepresentanterna

frågoribeslutar dei Nämndenmarknadsproblem kommunen.
länsarbetsnämnden bestämmer.som

någotfrikommuneni harArbetsförmedlingsnämnderna mer
inrättandetbakombefogenheter. Tankenvidgade ar-av

nämndenattbetsförmedlingsnämnder i frikommunerna var
disposition defå friareordning medskulle avprova en

fråndispensarbetsmarknadspolitiska samtmedlen ges
statliga regler.vissa

arbetsförmedlingsnämndernafrikommunförsöket harInom
beredskapsarbeten ochtiden förförlängamöjlighet att

månader.tillrekryteringsstödmed 12platserför upp
får statsbidragsreglerna beslutainom förNämnden ramen

fårstatsbidragsnivån Vidareberedskapsarbete.förom
givna ekonomiskaarbetsförmedlingsnämnden inom de ramarna

beredskapsarbete,fördelningen förmedelbesluta om av
insatser för ungdom. Denrekryteringsstöd särskildaoch

arbetsmarknads-möjligheten detill attsyftadesenare
påanvändas ettpolitiska skulle kunna merresurserna

sätt.flexibelt

Frikommunförsöket och arbets-Utvärderingen Ds 198867
arbetsförmedlings-marknadspolitiken, attkonstaterade

använtomfattning dehadei mycket begränsadnämnderna
ifattatshadebefogenheterna. beslutvidgade De som

kunde ävenarbetsförmedlingsnämnderna frikommunernai
i andra kommuner. Iarbetsförmedlingsnämndernafatttas av

finnsberedskapsarbetebestämmelserna förnuvarandede
finnsdetattför länsarbetsnämndenmöjlighet omdet

Ävenmånader.högsttill 12skäl förlänga tidensärskilda
månadertillförlängas 12rekryteringsstödets längd kan
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invandrare. Denoch nyaarbetslösaäldregällerdetnär
införsarbetsmarknadsverket somföranslagskonstruktionen

tidigare nämnts, ettmedför, somjuli 19911denfr,o,m.
innebärDetta atttidigare.änmadglsutnyttjandefriarg

använding harav resursernaflexibelönskemå1et merenom
intebefogenheterna harutvidgadedevarförtillgodosett;

framöverbetydelsenågon

sammansättningArbetsförmedlingsnämndernas6.8.2

länsarbets-hargenerelltarbetsförmedlingsnämndernaI
respektiveordförande-arbetsförmedlingenochnämnden

är högstledamöter 6.antaletochordförandepostenvice
ledamöterantaletutökaatt ommöjlighetdockfinnsDet

omfattar fleraverksamhetarbetsförmedllngsnämndernas
storstgéskqpmun-ellerkommuner en

delvisarbetsförmedlingsnämnderna enharfrikommunernaI
chefstjänsteman vidharsammansättning. Där enannorlunda

ordförande ochtill enutsettslänsarbetsnämnden
gställföreträdare.dennesärför kommunenrepresentant

möjlighethar attfrikommunförsöketinomkommunerFyra
ärordförandevicei ochnämnden enordförandeutse

Vidare harlånsarbetsnämnden.vidchefstjänsteman
ledamöter.försöketinom 7-12nämnderna

någon avgörande betydelseintePrincipiellt habör det
arbetsmarknadenfrågor rör1engagemanget vem somför som

i arbetsför-Representanternainnehar ordförandeposten.
lösa problem, ochattförmedlingsnämnden samverkaskall

statliga de kommunalaför deär lika angeläget somdetta
detkonstateras attutvärderingen 198867DsIorganen.

frikommunförsöketnågot och demellansambandinte finns
kommunal arbets-karakteriseraskommuner enavsom

ståndtillOffensivenoffensiv. kommarknadspolitisk
Även i sammanhang kanlångt dettastart.försöketsföre
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det inte någonspelardetattanses större roll, detom
är kommunens arbetsmarknadsverketseller representant som
innehar ordförandeposten eller mångahur ledamöter som
sitter imed nämnden. Representanternas aktivitet och

arbetsmarknadsfrågoriengagemang har troligen störreen
betydelse.

bakgrundMot dels vad här frånanförs principiellaav som
utgångspunkter, vaddels ett frikommunernapar anförtav

betydelsen ett kommunaltom ordförandeskapav under
försökstiden avsnittse 3.3.7 är enligtdet ut-
redningens mening önskvärt att överväger möjlighetenman
att ordförandeposten ireservera arbetsförmedlings-
nämnderna för representant för kommunen.en

Sysselsättningskontrakt6.8.3

Frilandstingen möjlighethar getts att sluta syssel-
sättningskontrakt med länsarbetsnämnden. Försöken bygger
på fåratt landstingskommunen frånbidragett staten mot

visstett angivet sysselsättningsåtagande. Länsarbets-
nämnden möjligheten att förlänga rekryteringsstödetsgavs

frånoch beredskapsarbetets längd månadertill i6 12
samband med att kontrakt tecknades.

När arbetsförmedlingen och kommunen eller landstinget
kommer överens t.ex. antalet beredskapsarbeten, löne-om
bidrag rekryteringsstödeller tecknas alltid ett slags

dispenskontrakt. Syftet med denna i frikommunförsöket är
fålänsarbetsnämndenatt möjlighetskall förlängaatt

åtgärdernas vilket inte dålängd möjligt försöketvar
inleddes. finns vissadagI fall möj-se ovan denna1
lighet länsarbetsnämnder.hos alla
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Dispens6.8.4 att placera i kommunalt bered-personer
skapsarbete privatahos arbetsgivare

kommunspecifik dispensEn har tillgetts frikommuner att
kunna placera i kommunalt beredskapsarbete hospersoner
privata arbetsgivare. fåttkommunerFyra har denna
dispens nämligen Tyresö, Nacka, Huddinge och Nynäshamn.
Försöken riktathar oftast sig vissmot en grupp som
t.ex. arbetshandikappade, socialbidragstagare eller
invandrare.

påDenna försöksverksamhet bygger att kommunen är huvud-
medan praktiserat hosman enskildpersonen arbets-en

givare. håller i administrationenKommunen betalaroch
lön. Tiden för denna praktikperiod frånhar varierat 2

år.tillveckor ett Innan iupp är placeradpersonen som
gårkommunalt beredskapsarbete i måsteut praktik för-

säkringsfrâgorna bådelösta, dvs. försäkringarvara som
frågagäller i och försäkringarpersonen gällersom er-

sättning till privataden arbetsgivaren om personen
åsamka någonskulle Ävenhonom skada. frångodkännande
måstefacket föreligga vid praktikarbetsplatsen.

finns ingenDet ännu utvärdering denna försöksverksam-av
het inteoch det är rimligt införaatt denna möjlighet

i innangenerellt landet ordentlig utvärderingen har
gjorts. börDet poängteras att beredskapsarbeten skall
användas restriktivt sistaoch alternativ.som

påArbetslinjen bygger att ett reguljärt arbete eller en
utbildning prioriterasskall framför ett beredskaps-
arbete.

Enligt utredningens mening bör försöksverksamheten få
fortgå i de kommuner f.n. har dispens i ytterligaresom

årett frikommunförsöketsefter avslutning, innan en
utvärdering görs.
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Övriga försök6.8.5

gjordehitta formerörebro försökte somkommun manInom
in-svenskundervisningen förintegreramöjligt attdet

Arbetsmarknadsdepartementet be-med arbete.vandrare
Örebro för ettmedelkommunseptember 1985viljade den 3

flyktingar.sysselsättningsprojekt förutbildnings- och
svenskundervisningen ochförbättraMålsättningen attvar

underlättaocharbetsmarknadentidig kontakt medenge
långmånaders6-9studie- yrkesval. En pe-ochframtida

arbeteinvandrare ochvarvning försvenskariod med av
medintroduktion avslutasoch enkortaremedinleddes en

utslussningen attutslussningsperiod. medSyftet var
långsiktiggenomföraflyktingenmed en mertillsammans

utbildningsplanering.ocharbets-

arbetsförmedlingarflersituationen alltden attärdagI
på halvtidberedskapsarbeteflyktingar tillanvisar

svenskundervisning förmed grundläggandekombinerat
invandrare.

möjlighet attrekryteringsstöd omförBestämmelserna ger
del-växlar mellanflyktingeninvandrarenanställdeden

rekryterings-kanarbetesvenskundervisning ochitagande
Rekryteringsstöd lämnastill arbetsgivaren.lämnasstöd

delönekostnaden under% totaladendå högst 85med av
anledningibeslutademånaderna. avRiksdagenförsta sex

attrskr. 386FiUbil. 30,19909l150 I7,prop.
flyktingar ävenochrekryteringsstödet invandrareför

månadertolvunder%lämnas med högst 50kunnaskall
så-underlättarbestämmelserjuli 1991. Dessa1fr.o.m.

svenskundervisningochintegrationen arbetemellanledes
iFörsöksverksamheteninvandrare.flyktingar ochför

attförarbetsmetodalltså vanligi dagÖrebro är en
på arbetsmarknaden.invandrarenflyktingeninslussa
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försöksverk-regeringen enombeslutadeapril 198412Den
Den oktoberÖrebro 31kommun.iunqdomsarbetemedsamhet

försöksverksamheteniarbetsdelenregeringen attmedgav
arbetsgivare samt attenskildatillävenförläggasfick

juni Försöks1985-30dent-°-m-förlängdesprojektet
19858615° bil-återigen Pr°Pförlängdesverksamheten

förbudgetåret 198687 atttill355rskr.19,AU4,
avslutad.därefter vara

samtliga ungdomarinneburit att somharVerksamheten
kunnatinte harår ochår inte er-25 somfyllt 20 men

arbetsmarknads-ellerutbildning annanbjudas arbete,ett
ungdomsarbete iettfått erbjudandeåtgärdpolitisk om

beredskapsarbete och ut-kommunaltvarvningform avav
% arbete ochtiden skall 60totala varabildning. denAv

begränsning ungdomsarbetetsnågonutbildning och av%40
erhållit statsbidragharej angetts.längd Kommunenhar

utgjort%5lönekostnaderutbetalademed % varav80 av
harstaten garanteratochhandledarkostnaderbidrag för

år. Tillmilj. följdkr.statsbidrag 42ett totalt perom
arbetsmarknadsutvecklingen harpositiva debl.a. denav

år.milj. kr.vidutgifternafaktiska stannat 28 perca

Örebroförsöket på mötavisade att ungdomarnasvägarnya
på arbetsmönster förarbetsmarknaden. Ettproblem samar-

förmedling växte fram. dag ärIoch kommunbete mellan
i beredskapsarbetemöjligt ut-kommunaltdet att varva

attbildning Bestämmelserna ut-och arbete. anger
högstminst % %bildningen ochskall omfatta 5020 av

Tillarbetstiden. kommunalt beredskaps-etttotaladen
fårutbildning statsbidragettmedarbete som varvas

finns% lönekostnaderna. detlämnas högst Ommed 75 av
får statsbidragbestämma ettsärskilda skäl dock AMS om

på högst %.90
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Utredningen att de här beskrivnanoterar försöksverksam-
heterna slagit väl ochut att det, hänsyn tillmed att de
former i integreradeärprövats dag delarsom respek-av
tive inte finnsverksamheter, någraskäl vidtaatt ytter-

åtgärderligare anledningmed försöksverksamheten.av

6.9 Bostadsdepartenentet

avsnittI försöksverksamhetenhar2.2.8 inom bostads-
ansvarsområdedepartementets redovisats. framgårsom av

avsnitt äroch erfarenheterna3.1.6 3.3.8 verksamhetenav
i huvudsak positiva.

bostadsfinansiering6.9.1 Ny

Riksdagen höstenbeslutade genomgripande1990 för-om
ändringar statliga bostadsfinansieringen.den Beslutetav
innebär i följande.huvudsak

låne-Det räntebidragssystemetnuvarande och vid ochny-
ombyggnad ersättsbostadshus januariden 1 1992 ettav av

på lånefinansieringenstödsystem bygger att hela skersom
på lånemarknaden iden allmänna konkurrens mellan kre-

låneräntornaditinstituten. delEn kan omfördelasav
räntelåntiden låntagarnaöver hjälpmed tarav som upp

på lånemarknaden. Lånefinansieringenden allmänna garan-
kreditgarantier.statliga behållsteras Räntebidraggenom

i utsträckningden behövs dels för hyresgästerattsom ge
minskningbostadsrättshavareoch ränte-samma av

fåregnahemsägare viakostnaderna skattesystemet,som
räntelånenhindra viddels för att att höga realräntor

påskuldbelastningenökar reala fastigheten.den

Riksdagen vidare införahar beslutat statligtatt ettom
investeringsbidrag januariför bostäder iden 1 1991

för ökade följersyfte att kompensera de kostnader som av
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reduceringsreglerslopade för mervärdeskatt för byggnads-
Ävenanläggningsarbetenoch räntestödet till under-m.m.

håll utvidgades januariden till1 1991m.m. att omfatta
20-årsåtgärder i lägenheter i 10-årsåt-alla hyreshus och

igärder lägenheter i hyreshus. kommunerDe del-nya som
i försöksverksamhetentar med kommunal beslutanderätt i

fråga bostadslån får också besluta inve-om m.m. om
steringsbidrag, bidraget låntagarbyggtsöks för ettom
egnahem.

anledningMed besluten bostadsfinansieringav om en ny
har genomförts översyn länsbostadsnämndernasen fram-av
tida organisation, arbetsformer dimensioneringoch se

framtidaSOU 199143 Den länsbostadsnämnden. Kommitténs
överväganden och förslag bereds för närvarande inom bo-

pågårVidarestadsdepartementet. översyn i syfte atten
förenkla administrativaden prövningen statligadetav
stödet i finansieringssystemet.det sistnämndanya Den
översynen beräknas genomförd eftervara sommaren.

överväganden6.9.2 och förslag

föreståendetillMed hänsyn den omläggningen bostads-av
finansieringen och övervägandende i pågårövrigt som
inom bostadsdepartementet sig utredningen inteanser nu
ha underlag för att kunna ibedöma vilken utsträckning
försöksverksamheten bör såvittpermanentas, gäller de
stödformer berörs omläggningen. Enligtsom av ut-
redningens fråganuppfattning bör övervägas anslutningi
till det fortsatta arbetet med omläggningen av
finansieringssystemet.

Vad gäller stödformer inte direkt berörssom av om-
läggningen, t.ex. räntestöd till förbättring av
bostadshus, utredningen att försöksverksamhetenanser

sådantgett ett resultat att förutsättningar för en



138

fråganÄven över-bör dockföreligger. denpermanentning
pågåendetillställning tasi samband med attvägas

översyner.

Civildepartementet6.10

senaständradenligt l987443,lagenharFrikommunerna
tillstånds-kommunalmedförsöksverksamhet19881417 om

senaständradenligt lotterilagen 19821011,prövning
ochlänsstyrelsenförmöjlighet i ställetatt1988839

vissatillstånd anordnaattpolismyndigheten pröva
möjlighet dömahar attbingospel.lotterier avoch Denna

iutnyttjats be-mycketuppgifterfrikommunernas egna
omfattning.gränsad

lotterilagrevideradjanuari trädde19891 enDen
frågoratti innebär bl.a.kraft.198883 Den om

bedrivaslotterier, skalltillstånd egentligatill som
inomhuvudsakligensammanslutning verksamärsomenav

nämndkommunalaprövas denkommun, somendast aven
förnämndenbestämmer. aktuellaDen svararkommunen

kontrollantregistrering attochtillståndsgivning eller
prövaslän,inom flerabedrivaslotteriet skallOmutses.

tillstånd tillAnsökantillståndet lotterinämnden. omav
prövas länsstyrelsen.bingospel av

alltså kommunalalagändring denhardennaMed
blivitegentliga lotteriertillståndsprövningen vad avser

försöksverksamhetenfördärmed grundenoch hargenerell,
dispensens ringatillförsvunnit. hänsyndel Medi denna

ingetmeningutredningensfinns enligtutnyttjande, det
tillstånds-kommunallagstifta särskiltattskäl om

gäller bingospel.vadprövning
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ingenattbakgrund,föreslår lagdennaUtredningen mot ny
på områdetlagstiftningför denstiftas i stället som

årsskiftet 1991-92.vidupphör

Hiljodepartenentet6.11

Tillstånd till skyltar6.1l.l

organisationnaturvårdsverkets ochUtredningen om
föreslagit199132i SOUuppgifter betänkandethar en

från länsstyrelserna tilldelegationsmöjlighetallmän
så önskarkommuneri Allaskyltärendena.kommunerna som

prövningendå få ärendenamöjlighet överskulle att ta av
enligtfrån förefaller ut-länsstyrelserna. Detta

lösninglämplig ersättningredningens mening somvara en
frikommunerna.särskilda regleringen förför den

naturvårdslagen,föreslås iändringbetänkandet §22I en
förordningen.ändring i Det kankompletterad dockav en

ifrågasättas regeringeneftersombehöver ändras,lagenom
beslutsrättenredan enligthar rätt delegeraatt22 §

utredningens meningtill enligtkommun. bordeDet vara
naturvårdsför-itillräckligt att komplettera §28 a

ordningen lydelse före-med denett nytt stycke somav
slagits i det aktuella betänkandet.

får enligtLänsstyrelsen bestämma befogenhetatt 22 §
naturvårdslagentredje tillkommaförsta skalloch stycket

kommunfullmäktige bestämmer.den kommunala nämnd som

Övriga frågor6.11.2

frågaiFörordningen försökavseende1985877 om an-
mälningar miljöfarlig lagen 1987444verksamhet samtom

tillståndsprövning enligt miljöskydds-kommunalavseende
riksdagensgällalagen har upphört att1969387 genom
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års miljöproposition,anledning 1988beslut med somav
på dessagenerellt ökatetthar gett kommunerna ansvar

områden.
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BILAGA 2

ÖVER DISPENSERFÖRTECKNING

lagarförordningarGällande1

Lgggförordning
friaremedförsöksverksamhet en1984382Lagen om

nämndorganisation.kommunal
19901169Ändr 1988136,198697,

kommunal be-medförsökFörordningen 1985669 ombostadslån bostadsan-ochfrågaislutanderätt om
vissa falligassningsbidrag

19881423; 1990790Andr

försöksverksamhet beträffandeFörordningen 1985782 om landstingskommunerkñmmuner ochi vissaskolväsendet
Ändrz 199053119881425;1987714;

inomförsöksverksamhetFörordningen 1985788 ar-om
område vissai kommuner och landsbetsmarknadspolitikens

tingskommuner
Ändr 1988§l422198674419851085;

frågaiförsöksverksamhetFörordningen 1985876 omom
naturvårdslagen 1964822tillståndsprövning enl m.m.

frågaiförsöksverksamhetFörordningen 1985877 omom
miljöfarliganmälningar verksamhetom

Andr 19881426

vid till-Förordningen försöksverksamhet1985885 om folktandvårdeninomsättning vissa tjänsterav
1Andr 19881421

enhetligamedförsöksverksamhetLagen 19851003 om
sjukvårdgatientavgifter offentlig hälso- ochinom öppen

Andr 1989487, 776198621; 19881412, 1420;

förordningenändring iFörordningen 19851045 om
kommunal beslutande-19831114 försöksverksamhet medom

fråga förbättrings-i vissarätt statligt stöd förom
åtgärder i bostadshus
Ändr 19881424

inom hälso-försöksverksamhet ochLagen 19851089 om
sjukvårdens område
Andr 19881413; 19901170



Lagen 198698 undantag för vissa kommuner och lands-om
fråntingskommuner bestämmelserna i lagen 1929116 omtillsyn över stiftelser

angr 19881414

försöksverksamhetLagen 198699 ökademed kommunalaom
befogenheter tillsyn enligtvid djurskyddslagen
1944219

19906291988536, 1415;

försöksverksamhetLagen 1987442 till-med kommunalom
ståndsprövning vissa vårdhemför för enligtoch boende
socialtjänstlagen 1980620
Andr 19881416

försöksverksamhetLagen 1987§443 till-med kommunalom
ståndsprövning enligt lotterilagen 19821011
angr 19881417

försöksverksamhetLagen1987444 till-med kommunalom
miljöskyddslagenndsprövningst enl 1969387

19881418, 14251987446;

försöksverksamhet inom social-Lagen 19881419 om
sjukvårdenstjänstens, hälso- och samt omsorgsverksam-

områdehetens

dispenserRegeringsbeslut2 om 1.1.

arbetsmarknadsdepartementet bidragRb 1985-09-03 ang
till utbildnings-försöksverksamhet med syssel-ochen
sättningsprojekt flyktingarför

ÖrebroTillämpning kommun

kommunikationsdepartementet uppdragRb 1985-09-12 ang
föreskriftertill trafiksäkerhetsverket att meddela om

olika trafikslagintegrering av
Tillämpning Haninge kommun

angåendeförsvarsdepartementet uppdragRb 1985-10-17
ibeslutanderätttill civilförsvarsstyrelsen kommunalom

skyddsrumsfrågorvissa
Tillämpning Helsingborgs kommun

angående överföringsocialdepartementetRb 1985-10-17
underhållsbidrag till försäkrings-handläggningav av

kassan
ÖrebroTillämpning kommun

vissaarbetsmarknadsdepartementetRb 1985-10-31 ang
åtgärder arbetslösför ungdom

ÖrebroTillämpning kommun

tillbidragsocialdepartementetRb 1986-01-09 ang
inomutvecklings- förnyelsearbete barnomsorgenoch
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Tillämpning Bräcke kommun

Rb socialdepartementet angående1986-02-27 inomprojekt
social hemhjälp
Tillämpning Bräcke

Rb utbildningsdepartementet läsårets1986-06-11 angförläggning vid ÖrebroKvinnerstaskolan i
Tillämpning Örebro landstingläns

Rb jordbruksdepartementet1986-07-10 inrättande avang
delegation vissaför ärenden i lantbruksnämnden i
Jämtlands län
Berör Bräcke kommun

Rb även utvärdering1989-01-26 1989-07-13ang angm.m;
förlängning utvärdering utnyttjadoch förlängningen ej

Rb 1988-03-03 arbetsmarknadsdepartementet bered-ang
skapsarbete privata arbetsgivarehos
Tillämpning Tyresö kommun; även 1990-09-20,Nacka rb
Huddinge rb 1991-01-31 och Nynäshamn 1991-06-06rb

frånRb utbildningsdepartementet1989-11-09 dispensangpåkravet att ha skolchefen
Tillämpning Göteborgs kommun; även Helsingborgs kommun
rb 1990-05-10

frånRb socialdepartementet1989-11-23 dispensang
vissa bestämmelser statsbidrag till förkommunernaom
stöd hjälp ioch boendet
Tillämpning HuddingeNacka kommun; även Helsingborg, och
Tyresö rb 1990-05-31; även Stockholm och Göteborg
rb 1991-06-06

frånRb utbildningsdepartementet1990-02-15 dispensangpåkravet att ha särskolechefen
Tillämpning Göteborgs kommun

frånRb utbildningsdepartementet1990-06-21 dispensangvissa bestämmelser iskolledare grundskolanom
Tillämpning Göteborgs kommun

civildepartementetRb 1990-08-23 tilluppdragang
länsstyrelsen i Jämtlands län medförsöksverksamhetom
intensifierad samordning statliga kommunalaochav
näringspolitiska insatser
Berör Bräcke kommun ejhar utnyttjats

frånRb socialdepartementet1991-01-17 dispensang
bestämmelserna statsbidrag till kommunerna barnom-förom

öppenavseende förskolasorg
Tillämpning Bräcke ejkommun utnyttjad f.n.





BILAGA147 3

Upgrättade lagförslag

tillFörslag

frånlandstingLag undantag för kommuner och bestäm-om
i tillsyn övermelserna stiftelserlagen 1929116 om

Härigenom föreskrivs följande.

fråga stiftelserI kommunerförvaltas ochom avsom
landsting påi värdegränsskall stället för den 20 000
kronor föreskrivs i lagen 1929116 tillsyn2 §som om

påöver stiftelser gälla värdegräns 300 000 kr.en

Denna lag iträder januarikraft den 1992.1



Förslag till

Lag
lagen försöksverk-198699giltighetfortsatt av omom

tillsynvidkommunala befogenhetersamhet med ökade
enligt djurskyddslagen 1988534

fråga för-i 198699Härigenom lagenföreskrivs om om
vidökade kommunala befogenhetersöksverksamhet med

19ss5341tillsyn djurskyddslagenenligt

årutgångentillgäller 1991,dels att lagen avsom utgångentillgälla 1992,skall fortsätta att av
följandeha lydelse.gels skallatt 1-4 §5

frånföljande och medatt ha lydelsedärförkommerLagen
då iträder kraft.den dag lagdenna

§2 från iföreskrivs ochvadavvikelse 29, 31Med1 som
får försöksverksamhetdjurskyddslagen 198853432 §§

i anmälanbedrivas hosenligt kommunerna efterdenna lag
199100.länsstyrelsen. Lag

§3 bestämmer harkommunernanämndkommunala2 Den som
djur-enligt och 32 §529, 31befogenheter somsamma

tillkommer länsstyrelsen.skyddslagen 1988534

djur,omhändertagandebeslutarnämndkommunalOm avomen
djurskyddslagen.tillämpa Lag§skall nämnden 34

199100.

§4 enligt gällernämndens beslut 5kommunala 23 Den
något 199191.inte annat beslutas. Lagomedelbart, om

§5 får över-enligtnämndens beslut §2kommunala4 Den
199191.besvär.länsstyrelsen Lagklagas hos genom

januarii den 1992.träder kraft 1lagDenna

1 rubrik 1988536.lydelse lagensSenaste av
förlängd 19881415senastLagen

2 lydelse 19881415Senaste

3 lydelse 1990629.Senaste

4 lydelse 198699.Senaste

5 lydelseSenaste 198699.
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DET SVENSKA FRIKOMMUN-

FÖRSÖKET 1983-1989

âIV

Lars Strömberg

När socialdemokraternaåter kom till maktenefter 1982ars val
aviseradcsi regeringstörklaringcn departementatt ett nytt civil--departementet skulle inrättas och ersättafrämst det tidigare-
kommundepartementet.Det departementetochnya desschef Bo
Holmbergfick vitt samordningsansvarett för alla frågor rördesomdenoffentligasektornäven dessafrågorhandladesom inomnågot

departement.Redanannat underhösten1982påbörjadesett pro-
graniarbeteinom kommundepartemcntetlör förnyaoch förändraatt
denoffentligasektornäven de förstamånadernaom främstägna
des organisationsfrågtwri sambandmed det lepartcmen-att nya

skulle komma igångtet från nyåret 1983.Ur detta arbete,somåtföljdes intensiv opinionsbildningav en i mängd ochtzilen
aniklar civilministem. korn idén framav låta antalom att ett
kommunerpa försök bli befriade från tyngandestatlig special-
reglering.Detta k frikommunförsök koms bli fömyelsepro-att

inslag. Dennagrammetstyngsta skall handlauppsats väsentligen
forsöketsinitiering ochom uppläggning skall också försökamen

förklara utfallet försöksverksamhetensåav långt det nu-möjligt eftersomförsöketfortfarandepågår.Vidareskall orsakerna
till de problem uppkom redan i sambandsom med startenavförsöketanalyseras.

Frikommunförsöketshistoria sträckersig tillbakatill varen 1983.
Det bör redan inledningsvisnämnas detatt utgör del i etten
större för förnyelseoch förändringprogram heladenoffentligaav
sektorn,både den statliga och den kommunala.Det bör också
redani detta sammanhangframhållas den försöksverksamhetatt

lanseras den socialdemokratiskasom av regeringenhar sin bak-
grund i den sedan 1970-taletpågåendedebatten den kom-om
munalasjälvstyrelsenoch den offentligasektorn.Föregångaretill
det socialdemokratiska fleraprogrammet utredningarvar underde
borgerligaregeringsâren1973-1982.bl den k byrakratiutreda s
ningenoch den k förvaltningsutredningen.s Dendiskussionsomfannsi dessaparlamentarisktutredningarochde idéeroch förslag



där lanseradesutgör given bakgrundsom till det socialdemo-en
kratiska förnyelseprogrammet.Frikommunförsöketgår emellertid
avsevärtmycketlängre reformsverksamhetenän underde borger-
liga regeringsåren.Arbetetmed utredadenstatligaregleringenatt
och styrningen kommunernaöverlämnadesundervåren 1983av
till inomdepartementaluuedning,stat-kommunberedningen.en som
hade föregångareunderde borgerligaregeringsårenen i den ks
stat-kommungruppen.

Försöketgenomgick Förändringarfrånrad initieringeni majen
l983 till idag. En översiktlig beskrivning dennautvecklingav
utefter tidsaxelåterfinnsi figur På figurensen vänstersidahar

indelning förloppetgjorts i olikaen faserochav höger-sex
sidan har antal avgörandehändelseriett beslutsprocessennote-
rats.

Det ursprungligaförsöket

ldén till frikonimunförsöket eller det först kalladesfrizons-som-försöket kom ursprungligenfrån framtidsstudieprojektetKom--
och framtiden.munerna l detta projekt. i vilket bl Bräckea

kommun ingick. hadediskuteratsolika organisatoriskatyper av
lösningar krävdedispenserfrån olika speciallagar.som Diskus-
sionernainom framtidsproiektetoch Bräckekommuninynnade iut

skrivelse Åketill civildepartementetfrånen kommunalrådet Edin
och projektledareni framtidsstudicprojektet.docent JanerikGid-
lund. Dennaskrivelsekom initiera ärendetpå den centralaatt
politiska nivån. lden civilministemsgillande och efter för-vann
beredandediskussioner ochi regeringskretsen i departementet
presenteradesi oktober1983 för förstatankarna gångenoffentligt
inför k verksledningskonferens.Fråganen utveckladess sedanav
civilministemi flera anföranden artiklar underoch hösten1983.l
riksdagen sakentogs första på senhöstengången 1983i formupp

fråga Kalmar byråkratisk frizonkundebliav en och civil-om
ministemfick då tillfälle utvecklatankarnapa försöks-närmareall
verksamhcten.Som opinionsbildningresultat denna hördeett ettav
50-talprimärkommuner landsting sigochnågra till departemen-av

och stat-kommunberedningentet förfråganmed möjligheternaom
deltagai försöket.att

Underhösten 1983 utredningsarbetecivil-intensivt ividtog ett
departementet Detta arbete inlederoch stat-kommunberedningen.
vad kan lagsliflninggfasenikallas utvecklingendenförstasom av
försöksverksamheten. redovisades förstaförslagfebruaril l984 ett
för regeringen tillavlämnades riksdagenioch proposition marsen
1984prop. l98384l52. införa laggickFörslaget attut en

friare kommunal befriadehögst nionämndorganisationom som
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frånskyldighetenlandstingskommuner attochprimärkommuner tre
speciallagstiftningen medenligtnämnderobligatoriskainrätta -

ochföwaltningsutskott valnämndkommunstyrelse.Förundantag
Regeringenfolkhögskolestyrelse. fickfalllörekommandeisann

försökskommunemafrånansökanefterbemyndigandeattvidare
ibestämmelserspeciallagstiftvandrafrånbeslutfatta avstegom

också antal restrik-ettbeslutettillanslutning angavslningen.
asidosättande grundläg-innebärafår avavregleringentioner - och rättvis fördeladstandardlikvärdiggällerdetnärgandekrav

för särskiltochhälsaochför livskydd utsattasamhällsservice.
Försöksverksamhetensamhällsekonomin.ochrättssäkerhetgrupper.

1984 utgångenfrånfyraårsperiod tpågåunder o mföreslogs en
1953.av

KU1984 198384232juniriksdageniFrlkommunlagenantogsav
försökskommunemautsågsefteråtr§kr.I98384368 och strax -

Sandviken.TyresöHelsingborg.Haninge.Gnosjö.Mc, Brlçke,
JämtlandsÖrebro Bohus.och ochGöteborgs09hVarberg samt

50-talkommunerÖrebro frandetvaldeslandsting.D;läns somca
intresse.hadevisatdepartementetenligt
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landstingskomtntttiernaMotiven för enskilda primär- ochde att
tyglarochville ha friarevarierade for alla gällde dedelta attmen
områden.speciellaallmänheteller påminskadstatlig styrning l

heltäckan-eller planerade inrättaFör de kommuner inrättat attsom
frittsärskiltönskemåletde kommundelsniimndertillkom attotn

bindasbeslutsapparatenkunnaorganiseraden centrala utan att av
speciallagstiftningensregler.

Även frikomtnunförsöketförekom. medandramotiv somt attex
forâindringsverksamhet.motor få igång lokalen

oklara. Flera de utvalda kommunernaUrvalsprineipernavar av
blandframtidsstudieprojektet.Vidare återfannsiingick det ks
gjorttidigareantal kommuner redanprimärkommunemaett som

genomförtstarkt förändringsbenägnaoch hasig kändaför att vara
föränd-medlokala Vid sidanförsök med att tat organ. omex

försöks-spridafanns tendens viljaringsbenägnakommuner atten
ocksååstadkomma visslandetkommunernaöver par-enmen

bådesocialistiskaoch borgerligakommunertipolitisk balansså att
emellenid interepresenterade.Helt klart avsiktenblev är att var

urval kommuner.åstadkomma representativtatt ett av

försoksverksamheten knappastsyfte medRedanhär antydsett som
förarbetena.nämligen det gällde hitta kommunerframgåri att att

föränd-fram exempelför det kommunalakunde hållas somsom
representativtåstadkommaMeningen interingsarbetet. att ettvar

underlagforkunde klara slutsatserurval kommuner omgesom
beslutadedispensgivningenproblem med de imöjligheter och

anledspeciallagstiftningen.Till dennafråga finnsfrånavstegen
återkomma.ning att senare

till iårsskiftet1984 ochvalet 1985 framFrån ochöversommaren
lix-kalla för frikommunförsöketsoktober pågick vad kanman
ochUnder period arbetadeforsükskontmunemapensjåix. denna

dispensansökningttr stat-kom-försökslandstingcninternt tried till
statligtill identifieramunberedningen.Arbetetsyftade tyngandeatt

huvudidéerna försöksverksamhet-reglering.Detta bakomvar en av
klämsjälva som hastDet kotnmunema skonvetvaren. var

civilministem ofta åberopadmer enligt liknelse somen av- -
ansågs lokalapeka den reglering hindra effektivaskulle ut som
förhållanden.och till lokalalösningar anpassning

landstingi kommuneroch långArbetet tid. Olika strate-togute
heltEn delgier tillämpadesi olika kommuner. samladesig till ett

Örebro. medanför dispensansökan Ale, Tyresöt ochprogram ex
verksamhetsområde ochiandra Gnosjöttog ett tagetupp ex

stat-kommunberedningen.förde demvidaretill



Även i kanslihuset tiden sedan förstadrog beredningen deut
1984.ansökningarnakommit Tanken i civildepar-in i slutet av

från stat-kommunbercdningenskulleberedabörjantementetvar att
dispensärendena efter samrådmed fackdepanemen-till regeringen

dvs de specielltsakområdedepartement be-harten, ett attsom
vaka utbildnings Dettatill skillnadsocialdepanementen.ocht ex
från civildepartementet administrations-beskrivaskan ettsomsom
departement funktioner få sakom-med övergripande men egna
råden. inträffarRedan emellertiddettastadiumi processen en
förändring samladeså sig ansökfackdepartementensättatt

for fattaningarinom lagstiftningsområde sedan beslutiattsamma
dels försenadeskonsekvensersammanhang.Detta fick tvåett

i realiteten initiativetdels fackdepartementen övertogprocessen.
från civildepanementet. utarbetadesocksåfackdepartementenl mer
eller mindre dispenseringenskullegå till.utförligareglerför hur

för frikommuner-Påolika klargjorde fackdepanementensätt också
skulle gå.kommagränsernafor dispensgivningen attna var

förCivildcpartementet. sig intafrån börjanbestämt att ensom
ansökningarråkademycket välvillig hållning kommunernastill

ville inte släppaifrånalltsåtidigt på motstånd.Fackdepartementen
för åstadsig de inflytandevad uppfattade nödvändigt attsom

sina respektivelikvärdig landetkomma helaserviceöveren
1985hamnadespccialrcgleradeområden.Framemotsensommaren
endastfriknmmunförsöket hadeda fattatsi kris. Beslut ettomen

i ifrågaförsök nämligen bo-med kommunalbeslutanderätt. om
ingenting istadslån hände ochtill bl småhus. övrigtl utea

motstånd uppenbar-kommunema detirritationenväxte över som
1985förekompåtryck-fanns fackdepartetnenten, valetligen i Inför

lrritationenriktadepåningar regeringskanslietfrån kommunerna.
statsrådetHolmbergchefcivildepartetnetttetoch dess sommotsig

påskyndatarbetetmedmobiliserade påståshastatsministernvilket
198660. UnderMellboumtlispcnsgivningeni fackdepartementen

långdefinitivabeslutoktober-november1985 sedanfattades en
riksdagsbundnagällde kområdenrad detoch i vissafall när s- riksdagentillförfattningar så lämnadespropositioner som angav-

bedrivande.villkorenför försöksverksamhetens

in tilldispenserSammanlagtkom förslag stat-280 olika omca
mycket olikartaduppvisadekommunberedningen,Kommunerna

kommunkomVarbergsiaktivitet sina Från tansträngningar. ex
Örebro for 50.svarade över8 förändringsforslagendast medan

Variationeriflera.sannoliktOrsakernatill dessaskillnaderar
Örebro tillsammanshörvisadtidigare forändringsbenägenhetär en.

förändringsförslaghaft mångaAle och Bräcke ocksåmed som -- lösningar.gällt prövade aktivatill deti landet att nyanärmest
denproblemmedupplevelsenBakgrundenär sannolikt här av



statliga styrningen i denoch förändringarbehovet internaav
organisationen.Varberg dar redanhör till de kommuner det ex
inledandeintervjuerna visade frånvaronfrikommunforsöketotn

internorganisatoriska skulle krävadispenserfrånproblemav som
speciallagstiftningenskrav på obligatoriskacentrala nämnder.Som
redannämntsvarierade tllntáinnaockså frikommtmemas motiv
för sökafrikommtnnstarus.att

Ett ytterligareförhållande förklarakan skillnaderi aktivitetsom
detnär gäller ansökaatt dispens kommunernasadministra-iirom

tiva kapacitet faktor tidigarevisats kommuneren storasom ge-
med tjanstemannastabstor oclt specialistkompetensstörreinnova-
tionsfönnågaSchmidt l986. Det emellertiddiskuteraskan hur

innovationsförmåganstor faktiskt blanddeaven aktivamestvar
kommunerna.Det framgår flera utvürderingsrapporternziav av att
många de förslag lades fram sedanlangeav behandlatsisom
statligautredningaroch i det interna fackdepartements-arbetet
och centralämbetsverksnivå.Det ifrågasättaskan alltså och iom
hur hög grad de idéernafaktiskt från lokalkom nivånya och i
vilken utsträckningde iir resultatet frikommunförsöket.Dettaärav
ocksånågot påpekatsunderutvärderingen.l facktlepartementsom
och ambetsverkuppfattadesfrikontmunförsöket konkurrentsnrnen

störde det reguljärasom förändringsarbetet.

Det bör också i detta sammanhangtilläggas lokal nivå haratt
kommunnivå.inomavser kommunerna arbetetmed dispens-var

ansökningarnai de flesta fall koncentrerattill fåtal politikerett
och ledandetjänstemän centralnivå. Någragrasrotsbyråkrater

knappastinkopplade.Dettavar framgårklart den inledandeav
studien initiativfasen. fortsattaAv deav utvärderingarnaframgår
också frikommunförsöketatt knappast någradjuparespår isatt
kommunernasfaltorganisationundergenomförandet försöketär-föga känt.

Två områdendomineradekommunernasförslagsverksatnlielPlan-
och byggområdetmed förslag64 och skolanmed 72. Plan-och
byggområdetavfördesi realitetenfrån lörsöksverksamhetengenom

samtligaförslag till förändringaratt ltiinvisadestill denkommande
propositionen bygg- planlag. liksomoch Hur detta. ocksåom ny
hur övriga beslut fattas.skall föremål förtolkas olikaärsom
bedömningar.Enligt civildepartementets beskrivninghadeegen ca
76% de 284 förslagen ellermindretillgodosetts.21%hadeav mer

tillgodosettsmedan 3% fortfarande under beredningdåvar
lämnadesi april 1988SOU 198826.rapporten

Anmärkningsvärtär 43 284eller 15% ansökning-t attex av ca av
avsågförhållanden erfordradedispensbeslut.l dessaarna som

fall sålundahar forsöksverksamheteninte i realitetenmedfört
någonavreglering.Möjligenhar denklargjortfor kommunernaatt
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deden reglering har uppfattat bindande haft dennasotn som
från civildepartementetkaraktär.l fristående. påen men samma

analys hävdasmaterialgrundad det i fåtalsjälvaverketatt ettvar
beviljades.egentligadispenser beroende ansökningarpåsom att

från olika kommuner med flerainnehåll-räknatsmen samma-
civildepartementetgånger.liksom också beviljadeansök-att som
fallin deningarräknat tillgodosedda generellsomansetts genom

Bartholdsson1987.lagstiftning Pabygg-ochplanområdetansågs
ansökningaralla helt eller delvis tillgodosedda spörs-t somex -

malet emellertid dettakan bero frikommunförsöketär påom anses
talar förMycketeller inte. dessaförändringar inträffathadeatt
förutan.frikommunförsöket Sammaslutsats fleradras i utvärde-

ringsrapporter.

Genom dispensbeslutenkom generellgiltighet medatt att ges -
öppnadesnågraundantag möjligheterför alla kommunersom-

frikommunlörsöket.ingick och intei uteslutandeför dem som
tillämpaundantagenbegärtdispenser, från speciallagstiftningen.att

avsiktenDetta sannolikt inte från början följdutanvar en av
fackdepartementensberedningsteknik. sålundaAvsteg gjordes

principenefterhandfrån behandlavarjeansökanindividuellt.latt
möjlig-faktisktkommunema devilken utsträckning LIInlljul nya

för kom-undersöktsi detalj. skyldighetNagonheternahar inte
dtspcnsmöj-nivå utnyttjatanmälatill central attatt manmunerna

for skolomrñtlct.dâirheller inte med undantagfinnslighetema
Enligtskolüverstrelsc liinssknlniimntl.till ochanmiilanskall inges

hälften kom-uppskattning-arharcivildepartementets inemot av
omrfltlendispensmöilighetcrnapâ olikautnyttjat om manmunerna

nämndor-försöket den friaredelbortserfrån den som avserav
SOU 198826.utvidgadesl9SSförsöketinnanganisationen

denförsta198586 i figur l kallasvidtogvadEfterårsskiftet som
pågår. Visserligenvilken fortfarandeimplemcnteringsjüren. an-

dis-från börjancivildepartementetssidanonscradesfrån att nya
utgången 1985.skulle efterpensansökningar accepteras av men

fritt fram för ansökning-sig ochdet blevändrade nvamansenare
kommitutsträckning.också. i begränsadSådanahar anomar.

Denna ändring kanbeviljats.och även ett avses somsenare
Detblevsyfte försköts.försöksverksatnhctensteckenpåmånga att

alltmerNålfdcrlllvgkiJarfrirrök.jrågztmindretill avgränsat.nuum
kontinuerligförärtdringsprocesx.frågaen omen

nämndorganisationenDenfriare

försökskommunernafrikommunlagenSom redannämnts storgav
Av kommunernacentralanämnderna.frihet organiseradeatt

fram tillcentralaorganisationemellertidendast sinändrade tre
utnyttjadeSandviken ochoch1988 Ale, Bräckeslutet av --



möjligheterna avskaffatelleratt laggaihop obligatoriskanämnder.
Det typiska för dessakommunerär de alla har kommundels-att
nämnder är geografisktheltäckande.som Det väsentligamotivet
Fördem delta i frikommunförsöketatt ocksåbehovetvar av enförändradcentralorganisationtill följd kommunclelsniimndsför-av

Övrigasöken. kommunerinsåg inte det fannsskälatt göraatt
omfattandeförändringari denmer centralaorganisationen.

Utvärderingen

Redani den ursprungligapropositionentörutsattes försöksverk-att
samhetenskulle utvärderas.Dettaunderströksocksåi riksdagsbe-
handlingenoch i riksdagsbeslutetjunii 1984.Civildepartementet
utgick ifrån stat-kommunberedningenatt skulle förensam ansvara
utvärderingen.Ett uppdrag skriva tttvärderingsprogramatt ochett

ocksågenomförasenare allsidig utvärderingen överlämnadestill
Statsvetenskapligainstitutionenvid Göteborgsuniversitetunder
senhösten1984.Redandessförinnanhadeemellenidarbetsmark-
nadsdepancmentetbeslutatsig för låta utföraatt utvärde-en egen
ring. Detsammagälldesocial-och utbildningsdepartementen.Dessa
initiativ från fackdepartemerttcnvisar den misstänksamhetsomriktades civildepartementctmot och dess avregleringsitleologi.nya
Genomdet trtvärdcringsprogram sedanskrevskomsotn emellertid
de olika centralautvarderingsansatsernzti huvudsakatt samordnas
inom Strömbergen gemensam W861.ram

Utviirtleringsprogrartrmetaccepterades stat-kommrtnberedningeniav
juni 1986. Dessförinnanhadedock studie frrkornmunför-en avsökets initiativfmsredangenomförts.På grund de förseningarav

inträffade undersom dennafas. startadeutvärderingen allvar
först under hösten 1986. Detta arbete hade emellertidknappt
pågått halvt årett civilministernnär i 1987bestämdesig förmars

avvaktaatt utviirderingensresultat laggauran förslagtillatt ett
pennanentning den friareen nämndorganisationenav i särskildenlag kallad lokalnämndslagen.Detta remisskritiktrots den kav sdemokratiberedningensförslag dennapunkt. Motiven på-attskyndalagstiftningenfråneivildepartementetssida utvärde-attvarringar visat erfarenhetemahuvudsakligenatt varit positiva. detatt
angeläget kommuner införtatt lokalavar ficknämndersom

möjlighet sin centralaorganisationatt anpassa och kundedettaatt
införskeredan den kommandemandatperiodenprop.l986879l.s.

35.

förlängsFörsöket

Flera kommuner planerade ändrasinatt lokalasom organisation
införa kommundelsnämnder.och Göteborg.t påtryck-ex utövade

ningarpá departementetundervaren1987for ra lagstiftningatt en
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till stånd. Till andra brådskatolkningar den civilministernav som
i dettalägevisadefinns återkomma.anledning Behand-att senare
lingen propositioneni riksdagendrog på tiden. De utskottutav

behandladefrågan fomtom konstitutionsutskottetocksåsom ar-
betsmarknadsasocial- utbildningsutskoitenintogoch starkten
kritisk hållning deltill propositioneni den avsågpermanent-som
ning försöksverksnmhetenmed friare nämndorganisation;ävenav

andra punkter kritiska och riksdagenutskotten avslogvar
propositionen l9878823.i KU rskr.l98788151.1988mars
Civilministemhade fått enig riksdagsopinion sighär moten men
sågsig inte Foranlåten Resultatetblev slagskompro-avgå. ettatt
miss. Konstitutionsutskottet försöksverksamhetenföreslog iatt
stället utvidgades försökslagenförlängdesfram tillattgenom
1991.

Motståndeti riksdagen febril aktivitet i civildepar-föranleddeen
undervåren blev proposition1988.Resultatettementet att en ny

skrevs avslagsbeslutpå lokalnämndpro-anpassadestill KUssom
positionen; detaljpropositionen i bestämmavillkoren Förkom att
förlängningen och bifölls sedanForsöksverksamheten riks-av av
dageni oktober l98889KU6.l98X prop.|98889l. rskr.l988-
8913.

Undermellantidcn l988vul i septemberhadedct varit och stats-
ministern Ingvar Civilministemregering.Carlssonbildaidcny
byttes Från förslaget lokalnämndslagl987.ut, närmars om ny
lades.pågickvad denandraIag.rri;f1nizig.tf1.rerikallasförkansom

avslutasi oktoberbeslutl988 för-och med riksdagenssom om
förlängning.sökets inzplcmcnteringsfaskanEn andra sägasstarta

redanefter riksdagsbeslutet l988. Det blir då klani juni att nya
kommunerkan såförsöksverksamhetenoch skeringå iutsesatt
ocksåunder l0 kommunerl988. Sammanlagt tillkom-sommaren

l dessakommuner också dispensansökningarblberedsmer. nyn a
från Göteborgoch utredsi vilkeninom utsträckningkommunerna

skall utnyttja dispensmöjlighetcr ide och medman som ges
riksdagensoktoberbeslut; nytillkommandekommunernafårde
möjlighet dispensbesluten.Denutnyttja andrade tidigareatt
implcmentcringsfasen försökskommunemaemel-i dekommer nya
lertid koncentreras friareden nämndorganisa-till utredningaratt av
tionen den frikommunförsöket i dennamöjlighet del ärgavsom-
Föralla nytillkommande helt avgörandefrågan.denkommuner

Vid frågoranalys särskiltangeläg-frikommunförsöketären treav
försökabesvaraattna



159

l.Varför försöksverksamhetstartadesöverhuvudtaget medavrcgte.
ring
lVarför försöksverksamhetenvaldesdenspecifikaform ficksom
3.Varför blev utfallet blev så långt det gårdet nusom att-
bedöma

avregleringVarför

utvecklingenlångsiktigtförsöksverksamhetenärtillBakgrunden --
Tillväxten denefterkrigstiden.undersärskilt avvälfardsstatenav

iVå- lkommunal Sambandväsentligenskeroffentligasektorn
regleringar-växerkommunernauppgifterläggsflermed alltatt

medhar organisa-reglerdettaSärskiltgälleromfattning. somina
detmindre materiellaskaffa.tillämpningadministrativtion och att

l979.Brantgärdeserviceverksamheteninnehålleti

ifrågasättasi denalltmer1970-taletbörjarunderRegeltillväxten att
byrâkratiutred-blutredningar.statligaoffentliga Flera adebatten.

hejdafinna vägarförsökerförvaltningsutredningen attningenoch
kortsiktigt politisktocksåfinnsDetutveckling. endenna mer

riktas social-partiernaborgerliga motfrån debetonadkritik som
sektorn.offentliga Underför denförsvardemokratinoch dess

socialdemokraternaomprövabörjar1976-1982oppositionsáren
sambandmedi l982Förstoffentligasektorn.till denhållningen

sektornstillväxtoffentligadenallmäntårs val erkänns attmera
naturlig tolkningEndysfunktionerikan ha lett till systemet. av

analysersina detsocialdemokratinidennaomsvängningär avatt
den offentligakritikenfunnitväljarunderlagetsviktande latt

forochsocialdemokratinåterkastatssektornhar att man att
tvingas erkännapropagandanborgerligamoteld denlägga mot

Mellboum 19867funktionssiittoffentligaproblemi den sektorns
fi.

dennatidpunktvidoffentligasektornl diskussion dendenna om
och i sin kritikgemensammasektornallt oftarekallad den av

slak lina. vinnerpolitisktcivilrninisternbyråkratinbalanserar
ocksåmotståndareifår detborgerligalägretanhängarei det men

egna.

Varför försöksverksamhet

En grundläggandetanke i frikommunförsöket skulleattvar man
arbetamed forändringsattitydöppenen och skullemobili-att man

idéer underifrån.Dennasera idé i höggradcivilminisge;var Bo
Holmbergs Den uttrycksi tal ochskriftegen. på mangaolika sätt

favoritbeskrivningmenen den bär skonattvar densom ver varklämmer. Tanken alltså förändringarnavar att skulle komma
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underifrånoch den starkaatt sektoriseringeneller segmenteringen
samhällsorganisationen.av upplevdessom problem.skallettsombrytasned.Det ansågs närmareutan analys. medvisst- stödmenfrån organisationsforskningen sektoriseringatt sedd i hel-ett-hetsperspektivledertill suboptimalalösningaroch ineffektivitet.

Alankan inte undgå här göraatt reflektionen förandringsstrate-att
gin, alltsåriktar sigsom sektoriseringen,mot kommertill för attbekämpasektoriseringensförsvarare.Dessaåterfinnsi fackdepane-

och ämbetsverkochment kanskeocksåinom partiet och i de
centralafackligaorganisationer i årtiondenbyggtssom kringuppsektorsorganisationen.Genom mobiliseraatt den lokala nivån och
främst förändringsbenägnastarka socialdemokratiskakommuner

ÖrebroAle Bräckeochsom trodde sig kunna bryta nedman
sektorsgränsema.Här detär uppenbart civilministemgjordeatt enmtssbedömning motståndetsstyrka.av

Förändringsstrategin mobiliseraatt lokala idéer kombinerades- -medförsöksverksamhetoch intedirektabeslut avregleringarom avbestämmelseri speciallagstiftningen.Tekniken i ställetattFörsökdispenserafrån speciallagstiftningenför utvärderaatt senarekan tolkas flera sätt. Det närliggandemest givetvisär att seförsöksverksamheteni lärningsperspektiv.ett Genom att gefömyelseprogrammetexperimentetseller försökets fomi skulle
erfarenheterkunna vinnas skulle kunnasom underlagFörge enFörändringpermanent lagstiftningen.Enav tolkningiirannan att seförsöksverksamhet beslutsstrategi.somen Syftetskulledå ha varit

övcnygaatt klentrognamotståndarebådeinom och partietutomförsöksverksamhetatt någottillfälligt.var omprövban. definitivt.Inte minst viktigt tordedettaha varit rör övertygafackdepar-att
temctttett,

Varför blev utfallet det blevsom

En bedömning utfallet frikotnmunförsöketav av måste delsavseavregleringen speciallagstiftningensav materiellabestämmelseriform dispenser.delsav avregleringenbeträffandekommunernas
organisation.Densistadelenär svårnu att utvärdera det skäletavinte tillräckligatt tid har förflutit och nästaninga undersökningarhar gjorts organisationsförâindringamasav effekter.De studiersomfinns implementeringenav organisationsförändringarnaav integertillräckligt underlagför långtgåendemer slutsatser.En slutligvärderingi dettaavseendemåstedärför anslå.Vad däremotbeträffar utvärderingen dispenssystemetav är erfarenheterna sånuomfattande bedömningatt ert sig möjlig,ter

l de olika utvärderingsrapporternaframställsavregleringsförsöketidettaavseendesom ellerurvattnat urlakat.Bakomdessafonnule-
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ligger bedömningen stegvisringar försöket förändradesochatt
sig frånavlägsnade de ursprungligaintentioner Franbörjanvar

optimistneninomcivildepartemcntet beträffandemöjligheternastor
långtgåendedispenser. de restriktioner fannsi dentrotsatt ge som

ursprungligapropositionen.Fackdepartementensagerandeledde
emellertid till civildepartementetöverllyglades tidigtatt ett

Redan formulerandet dispensansökningarnastadium. vid före-av
viss styrning.Ett viktigt inslag i dennakom dc mötenprocessvar

mellanfrikommunema arrangerades civildepartemetttetsom av men
fickFiikommunemanärvarande.fackdepartementenocksådär var
föranvisningar gränsernaklarasammankomsterdessa om var

gälldeområden. detPå väsentliga närgick.avregleringen t ex
lands-primärvårdenfrånförhuvudmannaskapetöverflyttningenav

medcivildepartementetsig äventill kommunerna.tingen motsatte
frånbörjan.förändringredansådaniministern spetsenen

i sinaviss restriktivitetsannoliktsig kommunernaåladeVidare en
politisk förankringbredberoende det kravansökningar som

till följd kontro-Dettafickutskottsbehandlingen,vidbetonades att
l986130.Gidlundkritiseratsvilketintefrågorversiella togsupp.

dispensemahäravbonföll effektemautsträckningl viss attgenom
försökKommunernasfrikommuner.samtliga attgällakom att

dis-motverkadesocksålösningarsektorsövergripandefinna av
dispensförslagcnfackdepar-ihopsamlapensgivningsteknikenatt- vadbesvikelsenpåtaglignärl vissa kommunertementsvis. var

sektors-bryggaförsök överangelägnauppfattades attsomsom
Huvud-Malm 1987.fackdepartementenstoppadesgränserna av

försida avvisafrån fackdepanementensmotiveringen att genom-
omfat-huvudmannaskapochförändringargripande t merav ex

till de restriktionerhänvisningaravregleringar somtande var
likvärdiggrundläggandekravinledningsvisd attnämnt v s

samhällsservicefick âsidosättas.rättvistfördeladochstandard

frånsuccessivtgliderinitiativet överinnebärUrlakningen att
speku-och kan baratill fackdepartementencivildepartementet man

förklaring försökteEn ärvarför sker.detta genom-i attlera man
förslagenmycketsnabb däriförsöksverksamhetenföra processen

äromfattningoch det sättremissbehandladesi den sominte
i depar-lagstiftningspraxis endastdeladessvenskvanligt i utan

tillpropositionsutkastetlämnasDelningen innebäratttementen.
komsynpunkter.Motståndetför internadepartementberörda
ochigångväl kommitförsöksverksamhetensedanförstsåledes
sek-departementsnivá förenasmedkompâ attsektorsintressena

centraltfackföreningsrörelsenbådeiochämbetsverkitorsintressen
lokalt.och

medi vadspekulera hade häntendastgivetvis somMan kan
iremissbehandlatshadedetförsöksverksamhettill omförslaget
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vanlig ordning. försöksverksam-På flera håll motståndmotrestes
från fackliga Exempelheten de organisationemassida. dettaär

skolområdetden SYOfttnktionenskommunaliseringk ochs
äldreomsorgsområdet primärvården,kommunaliseringenav

Civildepartementets fackdepartementkonflikt med och ämbetsverk
framstårdock förändringar.denurlakninghuvudorsaktill desom

inträffade.Civilministemssvårigheterpå dennapunktkan tillsom
del tillskrivas motståndetsmissbedömning styrka.San-en en av

nolikt bidrog frånhär påtagligrevirbevakning fackdepartemen-en
sida och irritation civildepartementetlade sig iövertens atten

derasämbetsområde. klassisk linje-stabskonflikt.d Härenv s
speladesannolikt med frikommunemasin civildepartementetatt
hjälpkom aktualiseraforändringsförslag redandiskuteratsiatt som
fackdepartementoch och kom störa pågåendeämbetsverk att
utrcdningsverksamhet.

Civilministem försökte också tidigt stadium diskonteraett
politiska vinster försöksverksamhetenoch den från börjanav
mycket entusiasmen kommunerna.Näri sedanlöftenastora ute
inte kundeinfrtasså kritiken inte fackdepartemen-vändesig mot

civildepartementet minister.ochdessten utanmot

Civilntinistembefann svåropinionsbildningssittta-sig salundai en
Budskapettion. fångarnaloss och hansläppa kundeinteattvar
någravidta åtgärder propagandamässigaför få tillänannat att

stånd den förändring Till dennaönskades. symbolpolitiksom
bidrog inte endastföröksverksamhetensuppläggning ocksåutan att
departementetsaknade i törsöksverksatnhetärresurser annan-materiellamedelden driver projektenframåt. Helamorot som
försöksverksamheten frikommuner illustrerarmed sålunda ett

hopplöstnästan politiskt varjedilemma.l läge gällde det för
civildcpartemetttet positivaresultatoch erfarenheter.att presentera
Detta har lett till lång apologetiskaskrifterrad från deparen

Dettementet. dokumenteti Fñkommuner visarsenaste genren
VägCnWDsC 198916 innehålleruteslutandepositivaerfarenheter

forsöksverksamheten varje problematisering.av och saknar Vad
seriös utvärderingsjälvklart påen bör peka svårigheterär och

problem det gäller på försöksverksam-hitta lösningarsom att om
hetenskall bli framgångsrik. skett i frikommunförsöketSåharinte
och kan naturligtvis varförman undra överhuvudtagetöver verk-
samhetenskulleutvärderas.

Den redovisadebilden frikommunförsöketvisarnu begränsa-av
effekterde dispensgivningen. på de olikaDenbygger utvärde-av

ringsrapporterna på bedömningari sin debaserassom tur som
lokalaaktörer bådepolitiker avgivit,ochtjänstemän ocksåmen- -
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utsträckningintei vilken baraslutsatserutvärderamas avegna
ftikommunförsöketharför nåttsocksåcentralamållokala utan

bieffekter frikom-positivabör läggasTill dennabedömning av
Underkommuner. arbetetde flestaimunförsöket rapporterassom

hindrandebaraupptäcktesinte statligdispensansökningamamed
regelsystem behövdebeslutadelokaltocksåreglering somutan

inomkommunalavreglering.påfleraexempelDet finnsomprövas.
styrningenstatligaför den sättVidareklargjordesgränserna ett

förutan.frikominunförsöket Frikom-skeknappastkunnatsom
till ökatocksåstimulerat samarbetemunförsökethar sannolikt

också mellansektorsgränsernainom kommunerna.över men
huvudsakligaeffekternaDekommunalastatliga och avorgan.

väsentligtär troligenochförsöket sålundaindirektaär mest att
betoningen anpassningoch förnyelsepå omprövning. lokal
haft ittitydmässiga stimulerat lokaleffekter. eller diskus-startat en
sion förändrats.hurdenkommunala kanverksamhetenotn

Noter

Framställningen fortstittningenbygger kflllSilvrapportersoml IHOITIramenför för fnkoniniiinforxtikeiutvärdering vid statsvetenskapligtiett program ;ivinstitutionen.Göteborgs De ftirhdllandenttflesta framunivcrxiiet. rapporterna.I.C|till årsskiftet198788.l de full uppgifterna andraktillorhtiseriis hardettasärskiltnoterats

Genom förslaget fbrsoksverksamhetenlades.ill ompemianentning.iv i man1987kom realitetenutvärderingeneffektivtkörasover Utvärderingenl .iiifullföljdes enligtplanenoch gennnifunisvad kuin studieinte ;iti varenuni ininiti dispensfasenoch del ilirstainiplciiicnicringxfasen.den Fö iken .tvförlängningkommeriets iitxtriçkning xtnderzix för denviss ;iti inomramensvenskadelen nordiskt fnrsuksxerksnnihctprujekl lutningavett ochminomainpassningsstrçitegi.
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FRIKOMMUNENORDISKEDE
ETIFORSøKENE

PERSPEKTIVKOMPARATIVT

21V

RoseE.Lawrence

lnnledning

komparativtÅ ifrikommuneforsokeneel pers-nordiskedroftcde
umid-muligheterfireMinst crmuligheter.for flereflpnerpektiv
ellerbakgrünnenlfokuserakanManioynefallendedclhziri

innholdetpå i2fremveksl;frikommuneforsøkenesforkonicksten
tilmed hensyn programmenes0r-bådefrikmnmuneforsøkene.

i de enkeltesubstansenwtelgjcitnomføringsågamscriitg somog
frikomntune-underhusteterfaringer3førsokcitc landi liven

ubcsvurieutfortlringer spors-stl lungt; 4 ogog;trugr-.inttncxtc
fremiid.mâl til frikommuneprogratnmenesi Iilknytiting

dissel hvcrpunktene.disse.leghur tenkt litt hver avavom
l flerefor ikkefuredragforligger det stoff Heretimers -
tidsramme.dagensmål medFor å kommeidokturttvhandlinger.

måFordypningeroverflalen.tilmå nodvendigvisholdeicg meg
pâfolgendediskusjonen.i denkomme

fremvekstFrikommunenes -
historien kontekstog

frikommuneforsøkenenordiskeHistorien fremvcksten de eravom
fagfolk iblanlhvenfallinokså allment kjcnt.etterhvertblitt

medeksperimentSverigehvor idéenNorden.Først etute omvar
l982aårsskiftetomkringfrisiilte ble klekketenkelte kommuner ut

involveneitjenestemcnndiskusjonerblant forskere83 i pros-og
l98612l.Gidlund.framtiden jfr.Kommunema ochjektet

Stat-kommunberedningen.med1983 idéenVåren ble entatt opp
å påforutredningskomite stal-offentlig oppnevnt sesom var
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Sverige.kommuneforholdeti Med vissemodiñkasjoner. komi-gu
forslaget.til lkketilslutning lenge Bo Holm-téensin lanserteetter

svenskCivilminister.berg. davattende tanken forsokmedetom
frizonskommuner Stut-kommunbetedningenfikksåkalte iog

sakenå utredeoppdrag nxennere.

dennekomitéen l984fra ble i februar DsBetenkningen presenten
positivtKomitéen innstilt anbefalte forsøks-C 19841. var etog

kommuner kunnefâtall landstingskommunerder ogetprogram
frikommuner i tidsbegrensetforsøksperiode.Denneenstatussom

utpektekommunene landstingskommunenedeskulle ogstatus
utfonne forslag fra diverseå til dispensasjonformuligheter

regelverk Forslagenekommunesektoren.nasjonallov- rettetmotog
godkjente.sentraleinstanser de bledersombehandlesskulle ogav

eksperimenteregis adgang a medfrikommuner tilsamtligeskulle
Erfaringcrfrainnendispensasjonensutarbeidetalternativer rammer.

sikt for generelleskulle dannegrunnlagdisseforsøkene mer
eventuell refonner. vedrørendekommuncnesvurderinger. og

stat-kommuneforhold.organiseringog

sosialdemokratiskegodkjentinnstilling ble denKomitéens av
for RiksdagenPro-proposisjonble fremmetregjeringen,og en

proposisjonenvedtatt1983842152.Våren I984 blepositionen
tid kommuneroppslutning.Kon ble nimed bred treetter og

nordiskefrikom-frikommuner.Deutpektlandstingskommuner som
herrnedimuneforsøkene gang.var

tendenstilNorden. idéer tiltaktilfelle i harSomofte ennye oger
lempeligmedhensynnår de blirsterligä ansettsomspreseg-

frikommune-1985. Slik det medcf. Rose.forholdlokale var
iså spredtedenildakkurat iikkeidéen segtørtsom gress.om

først å følge iDanmarkrimelig brahvertfall med tempo. var
1987 deretteri1985. kom NorgeSverigesfotspor ogsenere

andre landenei deForsøksprogrammenevedtatt1989.Finland
harblâkopt det svenskedirekteingen programmet.menavvar

innhol-vivesentligefellestrekk.Førlikevel nzermeresemange
å stilleimidlertidaktuelldetdissedet i et parprogrammene.er

fremvekst.frikommuneforsøkenesforspørsmâl kontekstenom

Hvorfor frikommuncforsokene

Hvorforskulle idéen forsoksprogrammedfrikommunerfalleetom
beslutningstakerei Nordensågodti smak igjen hardet.etterhvert
blitt skrevet god del dette. likevelsagtog en om men meg
trekkefram vel verdtå understreke.momenternoen somer

T0 betraktningerstår sentralt.Disse henholdsvis1meget er
forutgåendesosialpolitiskeutviklinger i Norden 2 forsøks-og
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strategiensbesnaercndelogikk. szerlig rådandeunder ontstettdig-
lteter.Hva jeg her Fordet første det viktig ä frikotnmener er se
muneforsøkcnci historiskperspektiv.Jeg slår medandrect ord
lolgc med Dente KjellbergH88 tIeks.andre Ashford.og og
1982 Sharpe. I988 rcfomttiltakog som argumenteraat som
bcrorerstat-komtnttneforholdet organisering lokalforvtaltninvog av

slik feks. tilfelle medfrikomtnuneforsokenemågen som er sees
i lys l velferdsstatensutvikling 2 det politiskeav systemetsog
behovfor legitimitet,

Man behoverikke á ttl uttrykk velferdsstatens for akrisesom
pápeke viss oppsamling problemeri deen nordiskelandeneav
ved inngangen l980-flrene.Her kan spcsieltuthevekonsek-av

tidligere beslutningeri forbindelsc utfonningvensene medav av
den nordiskevelferdsstatsmodellenslik dissepåvirketkommune-
sektoren.Som kjent sentralemyndigheteri alle nordiskedesatsct
Iandenepå kommunene iverksettingsorganerfor innføringsom av
velferdsstaten.Kommuner bådepnmxrkommuner sekundzer-og-
kommuner ble benyttet hovedinstrumenteri bestrcbelsenesom-
å oppnånasjonalpolitiskemål jfr. bla Offerdal.1979.

Kommuneble ikke barepálagtlorstelinie innen vikansvar mange
tige policy-ontrâderi dennesainmenhettg.Kommunenesutføring

disse ble ttntlcrlagt detaljertav replik-ringeiennomoppgavene en
hav lov. lorskrifter ovcrfortttgsordningeret f.eks.av jfr.og

Torgersett,l982. Velferdsstatenslikhetsidealermedførtepåleggav
standarderfor tjenesteytittg.pâlegg ofte vedtattnormerog blesom

innflytelse sterke profesjonsinteresseretter innenav avgrenselc
fagsektorer.

Konsekvensene dissevalg for detav velkjente.er mangeog meste
Utvilsomt forte dennemodellentil klar forbedring folketsen av
levekår landsdelcr.Men den fortetvers ogsåtil merkbarav en
vekst i offentligautgifter.Spcsicltforte strategientil utgifterat
lokalt nivå voksteendaraskere utgifterpå scntralthold. Kom-enn
munesektorenble etterhvcrt toneangivcndefor lan-mer og mer
denesmakroøkonomiskesituasjon.Og vel å merkc kom-ater

utgiftsstruktur i betrakteliggradmunenes beslutningervar styn av
påfattet andrenivåeri detpolitiskesystemet.

Denne modellenfungene noenlundebra så lenge haddeman
økonomiskvekst.Men närde nordiskelandenegikk inn i trangere
tider slik de gjordevedslutten 70-ârene begynteprobleme-av- -á melde for alvor. De ine lengre pâpcktseg tid haddesom
uheldigesider ved velferdsstatensoppbyggingbegynte med-A få
hold. Etterhvertble det anerkjentfra flere hold offentligedenat
sektoren gjennomgangfor åtrengte lukeen sidernegativeut og
styrke de positivesider ved velferdsstatenspolitisk-administrative



såkalteforvaliningsapparat. i deDenneanerkjennelsemunnetul
moderniseringsprogrammene eller form finnes ii annensom en

1988.samtligenordiskelandjfr. Olsen.

generellselv-granskingfrikonimuneforsøkeneinngârAl i en mer
understrekesireformprosess offentligasektorendenrenel motog

landene.Førsteflereoffentlige nordiskedokumenieri alle de gang
Norgedokumentifrikommuneforsøk offentligble i varetnevni

regjeringensStoningsmeldingñeks. i forbindelsemed omen
symbolpolitisktillagtarbcidmed regelforenkling arbeid storei-

Kåreregjeringenledetbetydningunderden ikke-sosialistiske av
Willochjfr. SLmeld. 198485.57nr.

bedreeffektivisering.l nordiskede modemiseringsprogrammeneer
nokkelbegrepf Sammetjencsieyring ressursulnytlelsebedreog

selvfrikommuneforsøkene.gårbegrep rød tråd igjennomsom en
åinnpakninger.Fordissebegrepenehar lin forskjellige opp-om

Frikommuneforsøke-så folgendelangt. hovedpoengelsummere er
offentligesjigendeinngári bredereoffensiv ul-molrenetne en

Euersomtjenesteyting.gifier regler offentligfordyrerog som
offentligedel denkomniunesektoren viktiguxgjør såpass aven

sektorenogsådennevirksomhel. det ikke overraskcnde ogaier
modemise-nmfangessizil-komniuncforhnldei skullegenerell av

lupenmåneunderKommunesekiorciiringsprugrummcnc. sammen
for å vurderehvadllc andreomrhder offentligmed for innsuts

hvorfor akkurat.lenkunnegjøres for den.å effektiviserasom
sammenhengfrikommuneforsøk i denneredskapsomei

forsøksstratcgienHvnrfor

fra denvesemligavvikForsøkssuategien ali ctrcpresenterertross
reformerfremgangsmtlten vik-ligetradisjonelle for avmange

sirategien forkommunalforvaltningen vanligeDeni Norden.
deretterutredningersentralemyndigheter foreiahar å ogvren

ovenfra.viareformerinnføre politiske ogeller adminstraiive en
henseendedenlopdown modell. Frikommuneforsokene ener 1

bottom-upreformslrategi vesemligeinnbefauer momen-somny
frikommuneforsøkenederforviss forslnndl imøtekommerter. en

side.fradetaljsryringkritikk sterkt statenskommunenes om en

De nordiskelandenessatsing frikommuneforsokmå imidlcnid
også i sammenhengsees medegenskaper gjør forsøkssirate-som
gien szerskilibesnzerende akzører.for Herflere det iilsirekkeliger
5 PåPeke forsøka ridsbegrern-er.regel prohlcni-orienrcrtesom er
lillak der eksplixirakseprerer viss;zrove-ogfeilelogikc.man Luen

lin pådisseossse nzermere egenskaper.
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formfor det de kaninnebtererforsok iidrhegrenser ilAt er
tidekstru beslut-puste-mm eller utenfor å kjøpe ttbrukes
lungvbrigctil ret0rmforpliktemåforhåndningstakere merseg

hvyrrllsvhar .WIAurtIiikogsåoftastforsøklillak. At etsom
medforetingende umid-fordelaktigOmfång grunnsammeaver

kostttzidskrevettdcomfattandetildelbar forpliktelse u;et mer
YCKSlRlkli offentligtmed dempetl perioderefonnprogram. en

kostbetremindreå linnebudsjcuer onsker ognye. meromog
forsoksstrate-delleoffentligeeffektivaløsningerpå gjøroppgaver,

Forsøksvirksomhettiltrekkende.giensxrdeles rcpresen
innovasjonsstxategi oppfordrerandreord tilmed somterer en

risiko forumiddelbar långsiktigå innebxrenytenkninguten en
utgiftsheving.

prøve-og-jeile logikkenforsøksstratcgien bctyrAt aksepterer
såfulltdessuten folk å knytte prcstisjcikke behøver tilmyeat
å fullstcndigforsøkenes Om skulle viseutfall. forsøk seg vmre
gjør ogsåfeilslått. Dette forsoks-det mindreanseelseå tape.er
ellerpolitikerc andrestrategienattraktiv.kanskjesmrligfor beslut

ningstakere for å vise handlingsdylttighetjakt muligheteretter
å begå tabber.uten storen0en

At forsøksstrategien blunt sliktidsbegrenseter og l som er-
tilfelle med frikommuneforsokene sterlig ekstrttutgifter foruten-

byråkratersentralemyndigheter. vesentligforspesielt så velcr
politikere å oppretthulde.eventuellinteresserti tttvidc.som somer

oppmerksomhet sntsingsomráder.aktiviteter enkelte Disseog
egenskaper klar fordelnår å få fursoksprogram-det gjelderer en

igjennomFinansdepartementets nåloye.spesielti kampmer range
andreinteresser.mot |

Men det viktig å understreke forsoksvirksomhet ikke bareer at er
tiltrckkende maktpolitiskeeventuell symbolpolitiskehensyn.av
Den innebaererogså klar rasjonell logikk i forhold til denen
vanlige policy Erfaringer forsoksvirk-høstetgjennomprosessen.
somhet kan anvendes relevantebeslutningspremissernårsom
avgjørelserskal treffes tidspunkter.Hvorvidt dennesenerc
forutsetningholderstikk imidlertid empirisksporsmåleter som

må fortaman opp seg.

l samletperspektiv det derforet mulig å påstå forsoksvirk-er at
samhetenhar viktige fordcler refonnstrategi,Densvik-som en
tigste fortrinn sansynligvisforsøksvirksomhetenssåkaltemur-er
brekker egenskaperjfr. bl.a. Pedersen198912. Det vil den
åpnerfor endringcr.denkan virke motiverendefor nytenkningog
bidra til å overbevisemotvilligeaktører offentligei beslutningspro-

Den ikke helt risiko- kostnadsfri.sesser. deninnebzererer og men
mindrerisiko kostnadsfaktorcr den tradisjonellereformstra-og enn
tegi dermedletterfor å akseptere.Slikebetraktningerog er mange

å skinneigjennomfrikommuneforsøkenesfremvekstsynes i N0r
densåvel landfi andresom
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Frikommuneforsøkenes innhold

gjennomføringenMen medhva så frikommuneforsøkenciav
frikommuneprogrammenekanNorden Hvordan sammenlignesDe

har gått foran hur mäteralleredegilt dek-som meg mange en
kcnde beskrivelse sider frikommuneforsøkeneved iav mange
Norden. drøftingEn detaljer innhold derforav programmenes er
ikke nødvendig.Det kun imidlertid hensiktsmessigá frem-vutre
heveenkelteaspekteri innhold.progrummçnes

Samspill sentralemellom lokalemyndigheterog

For det første innebaererfrikommuneforsøkene samspillet men
mellom lokalesentrale myndigheter.Dettefremkommerbla. iog
figur l figurendenne dei untydetviktiga faser forsoks-ier

hvor hovcdansvuretligger i hver faseprogrammenesamt enten-
sentralteller lokalt lioltl. Somi byggerfrikommunelor-ser.

sokencpå vekselspillmellom Spilletkommunen.tcttel xtatenog
kanbrytas bagge på Herepunkteri Finneskjcden detparterav og
flere påeksempler dette.Trc år frikommunene uipektbleeller og

igangsutti Norge. det flere pmsjck-programmetvar annonsertcer
ikke har komme i l tilfellerter dettesorti gang. mange ncttnpper

Iordi frikommunerikke har liemmci forslaglll UlSPCIISHSjOHSYCU-
ickier jfr. Frikommunesekrciuriuict.1989. På detta iidspunktcr
dei faktiskrimelig til l tvile disseprosjektcncgrunn pa om noen

kommevil igang gang.

Vekselspillctkan ogsåbrytesfra side. skjcdd.dettestatens og cr
bådegjennomavslag kommunencsopprinneligcsoknuder lav om
deltai gjcnnomavslag enkcliedispcnsu-programmet.og senere av
sjonsforslag,Dettesisie punktervil imidlertid kommeiilbzikeJeg
til litt scnere.

Kommunene tildell hovedansvareter

Et viktigunnet vcdrørendefrikommuneprogrammenespoeng
gjennomføring kommunensat tildelter hovedansvaretforer
uivikling forsøk dispensasjonsforslag.av Somog jeg har innevaart

tidligere. detterepresenterer veseniligavvik fraei tradi-en mersjonell reformpraksisi Norden.Frikommuneforsøkenestiller i den
forstand krav til kommunene;nye plassererkommu-programmene

i til dels ukjentnenc rolle.en ny Enkelteog forholdtyder på atikke alle kommunerhar i standtil a innfri forventningenevan
dennerollen. Her kan bl.a. det forholdsvisman laveantalleinevne
kommuner spesieltprimaerkommuner søkte frikom-- som om-
munestatus.
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Dette bestilluslrcn vedhjelppocngel tabell.Somer av en v .xcr
fra tabell har frikomnruncprogrammencfån vuricrcndc0pp
slutningfra kommuneri de cnkelleIandcne.Dcrsnmmanscr
baggeforvallningsnivâçrsamlel. inleresse uppslutninglsynes og
ha gjennomgåcnde i Danmark.vart Herslørsl det henholdsvisvar
l8 43 primzrr- sekundarkommurlcrog prosemav søkleog som

frikommunestatusi førsteom runde. l Norgeprogrammets var
interessenfra sekundmrkommunenepå endahøyerenivå llel av
19 eller 58%. til gjengjcld inlcressenfra primmrkonu-men var

på laverenivå 38 454kommunermunene et eller 8%.av

Figur Samspill mellom scntralc lokala myndigheterog
gjennomforilngenunder frikmnmunefnrsnkcnci Nordenav

HVl-,lA.SV.- RSHAII.IIi INSTWNS

GJl-ZNNOÅIFORlNGSFASl-ZNKommuner Slnlcn

Policyinilieñng . X

Avklurlngav
målsctznngprogrammets-
betingelserprogrammets ..

Søknad lellakclscom
i .programmet

Valg frikotnmuncrav X

Utviklingav
dispensusjonsforslug X

Godkjenninguv
dispensasjonsforslag X

Gjennomføring forsøkav
evaluering Xog x

Ulvikling av nye
policy forslag X
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ifrikommuneforsokenevedTabell Utvalgte egenskaper
Norden

SVERIGENORGEFINLANDDANMARK
1

28445446l.nimøçüommuncr275Anmll

Anmllsekondxr-
19 24Mkommuner -

SokcrcN 9aog
USGA8%12% FS18% 5649Pnmarrkorxlnuuncr v- 130mSMn43%Sckundxrknnlnunncr6 ----

Opprinneliuuipckl
N W.og

3%9V13 205689Prinncrknunnnuncr22
13%1214Scku|ukrrLnnun|mcr5 16% ---v

lflpckl .N hsom-rv.-ng
4%10003%PnmxrkxuuxmnmzncrX -u O 0%13 l7%Scxuixdzrkumxuununcrl --

nl448rcduxcnbhuLLRx NorgeI-ru .nmallkommunerc 1
sckunuarkonnmuncnculunrcrLfonnellforvnhningsel-mlundlur mmungen . hcr.88ulli;xklucltikkedet mgDcmxcdwrigcnordnkcInndcnc.dc cr

noyakngci bcreçncunxulngdetsgknadsproscdyrvr.fnwzrr romwncI crav 1986123G|dlundkommunerforprmcnlandelcrwenskekommunerog frikommuncdcluiinlcrcssefurullrykk |;antyder 50kommunerhur .u gaarm ellerfor;uimztrkonxmunençnkungjeldcrdettuklandetprogrammet.mcn cr om dedorTall grover|p-iuun 4forbåde og
fra side.anslag mun



SVERIGENORGEFINLANDDANMARK

Frikommuneretter
programulvidelser
N 7aog

|9 E4%301297563 11%Primzrkommuncr- 137332%643%6Sckundzrkonununcr - --

1.6.84-S7-11x9- l ll.l.H5Forsoksperiodeneller 3L|29l3112.93111923|.ll.93utvidelser

dispensasjons-Krever
DrlvnNmNebehandlingDelvisssenenpnasjonnlforsamlingeni

AlleEnkchcEnkclteDispensnsjoncns Enkchc
fn-kommunergyldightlsområde kommunerkommuner
komm

Koordinerlekslern
JuJaforsoks-evaluering Nmav

erfaringer
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En i interesseforviss variasjnn frikommune-uppslutningog om
må nok Det ainteressantprogrammet vente.man notere.som er

alle landi hvor pågårimidlertid frikommuneforsoktreater
forvaltningsnivåcr.ñnnerbcgge gjennontgåendelavereman en

i komniuneneinteressefor å delta malt i andelenprogrammet av
frikommunestatusblam blamsøkte primzerkommunersom om enn

sekundaarkommunerfEn mulig forklaringpå forholdetkandette
rasjonaIiletsbetruklninger. beslutbunnei Man kan tenke atseg

deltakelseininger å søke basenha vaertom programmeneom
vurderinger a for á få innvilgetrasjonelle sannsynlighetenav

b forventninger deltnkelseifrikommunestatus til frautbyttesamt
sannsynlighetenDersom for a bli tilprogrammet. tatt ut program-
liten eller forventet noksámini-forholdsvis utbyttemet varvar

avståfrarasjoneltfor å søk-malt. så ville det kommunervaare
nadsprosessen.

opplysningenei tabell l til sliktTil delsgir resonnement.etstøtte
i hwrertfallmålt søkte.Størst i andel kommunerinteresse. som
blantnorskesekundzrkommunerfylkeskommun-fantes nevntsom
19 disse58% frikommunestatus.Hele søkteer. 11 avav om
samtligefylkeskommuner fri-fire skulleutpekesEttersom somav

for å32%. haddeille rimelig gode sjanserdvs.kommuner
Blunt derimotkomme med i primaarkommunerprogrammet. var

rmsjonellnoksålaber. Men igjeninteressen kan dette tolkessom
20 kommunereller 4% samtlige454 primxrkom-atferd.Bare av

innvilget frikommunestatus.l utgangspunktetskulle varmuner
medfor den å kommeord sjansene enkeltekommunenmedandre

ikke szerliggode.

frikom-situasjonen oppstartingenDen relative uklare under av
forFinland rasjoneltkan gjort deti derimothamuneprogrammet
forSianceneå soke frikommunestatus.flere kommunerrelativt om

á kommemed usikre gode.ulsynelatcntle l cttertidenvar men
viser falldet i hven kommuner slik haddeut resonnertesom rett
Alle 56 kommuner sokteH27; ñkksamtligakommunersom av
frikommunestatustil slun

Resultatetfra spørreundersokelsengjennomforti Norge viseren
likevel viktigsteArsakenede til printterkommunerikke søkteit it

dcltakelse ikke bare rasjonellekalkylerom var noe zinnct. av
lfølgeantydether. rådmenn ordførerei kommunertypen og som

ikke sokte frikotnmunestatus. hovedársakentil kommunenatvaromikke frikommunestutussøkte de ikke haddeopplevdentenat
problemer gjorde frikommuneprogrammet elleraktuelt. desom at
mangletkapasitetfor å kunnedelta i Rose. 1990.programmet
Noen lignenderesultater funnet i Danmarkjfr. Madsener og
Schou.1986. lkke alle medandreord åprimaerkommunenesynes
ha i standtil å imot frikommuneprogrammenesutfordrin-vzert ta
ger



Frikommuneprogrammenesomfang

Hvis ellers på andelen kontmuneneser ble lllMÅtv .mm som
frikommuner[første runda det likevel Finland harer vtertsom

på primzerkomntuttettivâctmest generøs på sekundterkmtt-mens
munenivâ det Danmark innvilgeldenet brøkdel5som størstc ;tv
l4 amtskommunereller 369%.På tidspunklhttr Danmarket senare
dessutenâpnetfrikommuneportcntil endaflere kommuner.både

primzrt nivåsekundzrtog

Frikommuneprogrammenesomlang, det gjelderdet ;tbsolttttcenten
antalletkommunereller den relativeandelenkommuner fårsom
frikommunestatus, spesieltvesenilignär dette lorholder i tilsces
andre ved frikomtnuncforsokcne.momenler Her vil jeg spcsielt
trekke frem enkelte juridiske cvuluertngsmessigesider avog
frikommuncforsøkene.l beggetilfeller hnvcdpoenget tilknytteter
valg gjennontføángstttodcllfor frikommuneforsøkene.av en ct
valg harpraktiskesåvel substunstellesom konsekvenser.som

Juridiskesider friktmtmuneforsnketteved

gentraleLa furst denjuridiskesidenoss saken.se sporstnâllu
her bl l hva slags politisk-administrativer a saksbehantlling
dispensasjonsforslztgcneskal fil 2 hvu slagsgyldighetsnmrådeog
lispensasjoneneskal medførcnär de furst innvilgct.Sverigeer og
Norge mutpoler i dennerepresenterar tnrhintlclse.to l Sverige
kreverdispensasjonssoknuder tunstendligsukshehandling ien og

tilfeller m Riksdageninnemange vedtak detet som erstatter
berorteregelverketmed altcmativ lov, Når vedtaketen fattet.er
gjelder imidlcnid dispensasjonslovfor samtligaen frikommuner.
ikke bareden framme forsluget.som

l Norge situasjonennnncrledes.Denet opprittneligefrikommune-
loven 1986 regjeringeni statsrådfullmaktav git til l godkjenne
lispensasjonsforslagfra de enkeltefrikontntutter Stortingetsuten
medvirkning.Denne fullmakten overdrattKommunal-er senere
depanementet.Nar forslagtil dispensusjoner godkjent innvil-er og

gjelderde likevel bareforget. denenkeltefrikommunen.

Danmarkfaller sted i mellomdisseet motpoler.to etterhvenmen
har Danmark den norskemodellen.naerntet Folketingetseg har

involveni godkjenningsprosessen.vaert på overordnetmen et mernivå. spesielti forbindelsemed oppdatering frikommuneloven.av
Den siste frikommuneloven generellfullmaktslover en mer som
gir de respektiveministreneadskillig spilleromstørre til å innvilge
dispensasjoner å gå tilbake til Folketinget.uten Dispensasjoneri



for enkclte kommunen.Danmark dengieltler imidlertid kun
malen i Norge.samme som

fått cndeligcikkefrikommuneprogramntethurDet linske sin
liggeá denittfonning. på tidspunktdette programmetsynesmen

sektonninisleriertegirnorske Frikommunelovenmodellennzertnesl.
dispensasionsforslug.tilhensynendeligbcslutningsmyndtghetmed
kun for denenkcltcgjeldcrdenär dispensasjoneneinnvilgetog er

kommune.

å ha klareForskjellenemellomdisse modellerkanargumenleresto
belasterhvorimplikasjonerbåde henblikkmed manmye

til dispensasjonsprosesser.tilknylningsenualebcslutningsinstanseri
sm-kommuneforholdetkanskje desto hvorvidlviktigere erog

in-svenskemodellenendringsimpuls.Denfor radikalutsatt en
godkjen-ressurskrevendenebzcrer generellomstendig mercn og

samtykke,gilt sittendelig harningsproscss.Men när Riksdagen
omfat-for potensieltápnerdette endringer sen merer av ensom

slikebegrenset.tende Ettersom frikommunerantalletart. er cr
konsekvenserlikcvcl begrenset.

funnetden derimotUnder norskemodellenhar presumpenman
kortslutninghendig iarbeidsbespurcndeliVl iremgztngsmåte.en

endringskonsckvcnsenegjengieldgodkjcnningsprosesseit.Wentil er
omfang tilden ienkelte dispensasionbcgrenset enesteen;iv

Dejfr. fotnote 8.kommune.i hvert førstefall i toomgang
Iosninger. hcggcntodelleitebygger undreordmed somlO l

endriitgsomfangelavhengigrealitetentilluter begrenstting aven an
torsoksprogrtuntnene.medhvor kommunermange tatt lsomer

Utforfolgendeminellovcdargumentether kan oppsumtneres
basenNordenfrikotnmuneforsøâkeneimingen weresynesav

istut-kommuneforholdet.äpnerforvalg iendringer mensomsom
end-disseradikalalivorfleste tilleller umfattgetde hegrenscr ;tv

ivmrefkanringene

frikommttneforsokcneIivalucringsmessigesider ved

viktig evalue-dcssutenhurFrikommuneprogrammenesomfang en
nere destokommunerselvringsntessigside.Det ogsier kllseg

fordetkrevesforsokflere undermed merprogram.etsomer Å innhenteevalueringsopplegg,giennomføreå ogsystematisket
sammenfurteerfaringer primcr- sekundzr-l2fra tilsammen og

utformet,opprinneligslikkommuner det svenske varprogrammet
kostbanmindre eevaluenngsmessig pro-både ennlettereoger

Danmark.itilfelletslikmed dubbeltså vargram over mange.
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punkter.dette Deteffektårsakidentilisereålettikkc ogDet er Danmarki aldrimyndighetersentraledetlikevelhelt alreneer
koordinertekstemtetablering etsxrskilt vekthar lagt av

Stonfrikommuneforsokene, sett erevulueringsprogramrettet mot
søerskiltmed-kommuneenkelte utentil denoverlauevalueringcn

ådet lettere apnegjorforholdSlikesentraleinstanser.fraVirkning
oppfolging.Eller fortilforpliktelsesaerligfor Heredeltakereuten

ä âpnegjerdet. forsidenandrefra denå det avsettsamme
etablere menings-áforsunnsynligheten etflere dellakerereduserer

fylt evalueringsprogram.

utgangspunktetklareiinstansersentralehaddel Sverige.derimot.
evalueres danneskulleforsøksprograntmet ogforutselninger utom

midler lil eks-bleDetoppfølging. etfor avsattgrunnlag senere
koordinerefor dettelederutpektevalueringsopplegg entemt og

kommunertotalantallet1986. Atiir. Strømberg.arbeidet og
ifrikommuneprogrnmmetiinngikklandtingskommunersom

forutsetningviktigSverige begrensettil l2 kan enseessomvar
sliktfor evalueringsopplegg.å gjennomføreet

Norge cvulue-Underoppstaning frikotnntuneprogrummct varlav
vaklende karakter.tilsynelatcnde Denringsplanerav en mer
1986. inneholdl enkeltcopprinneligefrikomntuneloven. ivedtatt
hovedvektcnble lagtevalueringensbetydning.utsagn menom

frikontittuner.Forsegenevalueringgjennomfon dc utvulgtcen av
utarbeiding dispensas-frikommunene utpekteller u ;IVogvar

sentralktvtvrtlincrtforsk-jonssøknader kommet blei etvar gang.
frikommuiteneinings- evalueringsprogramvedrorende Norgeog

etablert.° forskningsmiljoerDette nåevalueringsarbeidinvolverar i
flere forsknings-landsdeler ledd i storrerepresenteraret enog

fokusererinnsats Ledelse. 0rgzinisaspn styring iogsom
Norge sâkalte NORAS.det LOS-prograntmet jfr, 1987. For á-
få detteevalueringsprogrammet3 fungere. det igjentil vescnt-var
lig å det totale antallet utpckt frikom-kommuneravgrense som

Men selv under forhold verdt merkedisse demuner. ner
evalucringsoppleggetikke omfuttersamtligafrikontmuner.

Finlandl evalueringsspørsmålctfremdcleså uuvklart.synes vaare
Men antallet kommuner systematiskutpekt vanskeliggjoret og
heldekkendeevalueringsopplegg.

Generaliseringsspørsmålet

Omfangs- evalueringsspørsmålethar naturligvisogså bak-og en
side.Dennehar medgeneraliseringsspørsmaletå gjøre.Et program

omfangmedbegrenset gjør systematiskevuluering overkom-mer
melig. fâtallskommuner pâliteligMen gir ikke like generali-el et
seringsgrunnlagetnår i rundeonskera trekkeneste utman essen

frikommuneerfaringene.Alt likt. kan ikke mindreannelsenav et
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prosjektene stedethvil fordi dispensusmiisvcdtckterav sto ikke
godkjent.For det vedtektencvar nteste for disse frcmdelesvar

underutzirbeidingkonintutteneelleri tjvlkeskointnuncnc.

Lignende gjeldendefurholdgjør for Duntnark. folgel lndcn-seg
rigsministeriets ajourfortoversikt. juni N88. 3 år;iv pr. over

innledeti Danmark.bleetterprogrammet halvpanen devar ca. av
393 forsøksforslagene huddeblitt fremmet. ikkesom og senere
blitt trukkettilbake.godkjent sentrulemyndigheter.l tilleggav var
l0% forslagencgodkjentunderandreregler.av Av de ovrige.var
34%underbehandling. 8% haddefått avslag.mens

l følge opplysningerfru Sverige forclopigeobscrvasjonerforog
Finlands lignendevedkommendc. erfaringerogsåá gjøresynes seg
gjeldendeher. Sett under tyder disse opplysningerett på en
belraktelig frikommuneprogrammene.treghcti Eller Pedersensom
sier den situasjonen.danske tinnesdet tendensom til ad-en at
skillig forsøg fast ihenger i langtid Pedersen.systemet l989
54. Forberedelse godkjenning dispensasjonsvedtakkreverog av

tid. opprinneligforutsatt.mye Dette sikkenmye mer enn er en
noksâviktig forsoksprogrammenelil blitt forlengetnt igrunn er
alle land frikommuneforsokhvor forsttre kom igang. Uten en
fnrlengelse forsoksperioderthadde for kommunermange sert
veldig kort erfuringsgrunnlztgetdermedbetrakteligog znøstumpet.
Man kan kanskje forlcngelsc det finskeventcen ;n programmet
av sammegrunn.

Hvurfor dennetreghet

Men livorfor denneskulle treglietforekomnielMunkan tcnke.seg
komntunenenok befinner iat .siiuusjomseg en ny ttvantog noe

antal forkommuner grunnlag erfaringsregister likeet somer
omfangsrikt ntedflereslike kommuner.Tvertetsom program om
vil registeret oftest bcgrenset. dermedlctteresom vaeremer og
påvirket avvikendeeller saarskiltetilfeller. Dennesárbztrhetenav er
spesielt problemmedfrikommuneprogrammenefordi kommune-et

innvilget frikommunestatusikke utgjør representativtne som cr et
Hvis gårtverrsniit. vi tiibaketi tabell innebmrerdette detat

fåsvenske kan slike problemerprogrammet utsattvaeremer ennklarde ovrige. i forpliktelsetil evaluering.trass en

Men dette beveger avslutningsavsnittet.et temaer som motmeg
Før jeg kommerså langt få 0rd erfaringermeg noen om
underfrikommuneprogrammene.
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Erfaringer

Trcghet i iverkscttingsproscssen

Erfaringer under frikommuneprogrummene bådeer mange.
lokalt så vel sentralthold. Her vil jeg tilsom avgrensemeg [0
viktige erfaringer mzikro-prcget For det førsteharav en mer art.
det vist oppstartingen harat noksalangseg av programmene tatt
tid ja, adskillig lengre kanskjede fleste involveneenn var-
forberedtpå. En undersøkclsei NorgeHovik. 1989 viser feks.

innenvåren 1989. 2 år detat norske kometterover programmet
igang, hadde bare omlag halvparten47% de opprinneligeav
skisserteforsoksprosjekterfått godkjentvedtektereller altemativt
fatt klarsignal fordi formelt dispensasjonsvedtakikkeet var
nødvendig.En femte-del prosjektene skrinlagt. 34%av var mens

tilbidrar viss uthalling vik-Men adskilligsom en av prosessen.
tigere forklaring viktig erfaringfra frikommune-som er cn innen

Denneerfaringcnhar med verdikontlikterå gjøre.programmene.
verdikonflikter tilkommer uttrykk i behandling frikom-som av
munesøknader forslag til disposisjonsvedtekter.Slike verdikon-og
llikter sannsynligvis unngâ.ikke til Perdeñnisjoninnebmreraer
endringer rokkering rokkering enkeltehvorstatusen av quo. en
oppfatteralternativet forvernngeller nederlag. andrasomen mens

det forbedring seier.Alle endringermcdførerser som en og
andre sannsynlighetformed 0rd høy turbulens.

frikommuneprogrammeneharl denneturbulensen patakeligvzen -
ikke så på den politiske heller i den administra-mye arena.men

hold.påtive sfmren.spesielt sentralt Denne oppstârsituasjonen
fordi det innen frikommuneprogrammeneeksistererminst tre
forskjelligeverdisetteller beslutningsperspektiver.Disse hen-er

lholdsvis kommunenesinteresserl okt handlingsfrihetellerl
lokalt selvstyre.2 densentraleivcrksettingsinstanscns iinteresser
å gjennomføreforsøk i tråd med eksperimentelleprogrammenes

3 fagdepartementcnesintensjoner de sentrale iog mangeog
tilfeller andre intcresser knyttet etablertetilgruppers som er
ordninger.

forsiktig å slå fastMan skal med disse inte-forskjelligeveere at
eller perspektivetnødvendigvis i konflikt hverandre.medresser er

Erfaringerfra Danmark.Norge Sverigeviser detimidlertidog at
såsjeldenfinnesforskjelligeikke ønsker ef.oppfatningerrent og

19871989.Henning. Pedersen.Fimreite. 1989. detSpesieltog er
profesjonsgrupper.fagdepanementeneogeller handpåenten egen

sarnarbeidmed hverandre. hareller i endrings-imotsom sattseg
frikommuneprogrammene.forslagunder
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Dennemotstandenskaper sazrdeleskinkig furltold for de sent-ct
rale instunscncmed iverksetling frikom-overordnet for avansvar

Disseinstanserkan vedtakigjennomtilmuncprogrammene. presse
for motstandfra profesjonsgruppe.fagdepartementellertross et en
enkeltetilfelleri ofteharde gjort det. lvlen kreverdette deog ut

må saken for ähoyestepolitiskenivå løseproblemet.ut opp
Alternativet. meglerrølle.Dennevanlig. de inntarog mer at ener
rollen innebxrer å rådde den siden til kom-prøverat ene

hvordan dispensasjonsforslagenede best utformakunmuneneom
fåfor dcmgodkjent äsiden overbevisedenandreog prover

faginstansen. direkte gjennom tredjeeller indirektecnten part.en
utformet.ä godkjenne forslagslik detteetom er

Begrcnseteringvirkningcr

forbiftirtenl kan også her. Denneerfar-tredjeerfaringen uevnes
frikommuneprogrammetingen foreløpighar hatti Norgeuter

noksåbeskjcdneringvirkninger. frikotnmuncrhar iUtpekte liten
grad utviklet ftirsoksprosjekter til de opprinneligei tilleggnye
antyderi deressoknuder Riktigdeltakelsei nokprogrammet.om

attt-allfrikomntuncrhar pâplussingblitt utvidetmed toen av nye
frifylkeskouitnuner. utvidelsedette selverepresenterermen en av
forsøksprogramtuet.ikke initiativ fra kommuneralleredenye
involverti jfr. 1989.Hovik.programmet

Pâ dette punktetkan ertiatingcr Norge unntaket.ikkefru utgjnre
Båderegelen. i Danmark antulldispcnsusjunsstakna-Sverigeharog

behuittlletder sentrale adskillighøycremyndigheterIigget ctav
nivå i Norgejfr. SOU.lndenrigsntinisteriet.IQHX 1988.enn og

norsketolkesDettckun i retning har vistkommunerat en merav
passivholdning deres Mensvenske detdanskeenn motpartcr.og

ogsåtydekan frikummuncprogram-andreforhold gjør atsom
i Danmark Sverige oppfattet generellblittmene og som ener

tilinvitasjon nytenkning heller beslutnings-innovasjon ennenog
anledningfor å hândtereforhllndsbestetnteproblemer dermedog

avkastninggitthar i ringvirkninger.Enkeltegenerell positivemer
evalucringsresultaterfra Sverige imidlertidtril hvorvidtreiser om

kommuner innovative.svenske har Uansett dettespesieltvatrt er
burdefanges komparativgranskinginoesom opp nzermere aven

frikommuneforsøkenei Norden.

Med dettevil jeg utfordringergå punktsistetil, mitt ogover -
ubesvartespørsmåJ.
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spørsmålUtfordringer ubesvarteog

Oppfordrer frikommuneforsøk til innovasjonkommunal og
endringeri stat-kommuneforholdct

El førstespørsmål frikommuneforsokenehvorvidter representerer
oppfordrertil innovasjon endringeriprogrammetsom og stat-

Åpnerkommuneforholdet. frikommuneprogrammenedoren til
meningsfylteforandringer symbolpolitiskeeller de heller hand-er
linger Hereverktøyanvendt sentralemyndigheterforctog av av
å kommunesektoren frikommuneforsøkeneAt kanbidrastyre til á
dempcmisnoyenmed Statligderaljstyring dermedstyrkeog sys-

legitimitet.i hvertfall kort sikt. ikke til 5 nekte.Omtemets er
vil bidra innovasjonkommunalprogrammene og permanente

endringeri stat-kommuneforholdet omfattandekarakterav en mer
det lerimot vanskeligereá tidligeresi. Jeghar allerede antydcter

min skepsisi denne suppleresammenheng. litt her.men meg
innoivusinii. påNårdet bira. innhul-gieldcrkommunal kunmun se

frikhiiitiiiie.let i soknuderfremmet snktekommuner omsomav
l Norge IÅeks.fnrholtlsxisdarlig mcllunidetstatus. sumsvurvar

iuwcrk ilárligtvrclmrcre rádmenn tilpaissciipplálllclsom somng
lokal tbrliultl dispensaisiunsilirsl;tgingiit i knnmitiiicttes.Soixlllt-og
der ileltakelse gir. llaltlersheim.frikummuneprugrzimnietom I
N50 Bnlilersheim deriinntFimreitc.19891.Det ;ulskilligng; varng
bedre mellom dispensaisjrmsforslagkoinmunencssamsvar ug-
.inträderpåpekt fursnk rundslxrix-for send fmegnete etsom l
Kommunaltlepnrteiiiemettil samtliga underknmmuner uppstar-

friknmmuneprugrammetiKnnimunaldepanementet.1986.ingen ;l
Rommunenehrukte hoyi gradogså forde argumcntene isamme
hegrunne forsoksfnrslug myndigheterhruktcscntritle inrsine sum

begrunnefrikommuneprngrurzintet ullment Jfr. Fimreite.mer
194W.

På dette grunnlagkan trikommuneprngraiiimcncman sporreom
har bidratt til reell idü-genøreruitr tileller bare ide-en cn
imirering. Oppfordrerde nordiskeinkommuneprogrummcnekom

åtil dristige.lil â iverksettebunebryten-munene vare gcncrcreog
de idéer.eller de taktisk ;itferdtil fruer progrummersommaner
kommunenesside Og dersomutfordingen reell. i hvilkengrader

kommunenei tilstand á imotekommedener

Uavhengig dissesporsmålenc.kan i tilleggsvaretav settemun
spørsmálstegnved hvorvidt forsoksprogrammencvil åpne foret

omfattandeendringeri stat-kommuneforholdet.Forelopigharmer
Iandene har kommetlengst Sverige Danmark skjovetsom og- -
dettespørsmálet.for ikke å problemet.foran Det vil deseg.
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forsoksperiotlctt.Samtidighur foretattt skrntwsltçtrforlettget de en
inngilr Underantall kommuner itttvidelsei som prngrntnniette.

ville denneumstendigheter utviklingcnoppfattcsattdre regnsom
beslutnings- entlringsstruteginertill; inkremen-velkjent ogen -

talixnter forhindelsel ikkedenne detteså avgjort.Men saker en
klar Det alltid vanskeligl skru klokkentilbake.Jo lengreer er

forsøksperiodendrar destoflere etablererman ut og personersom
intercsser ordningerutvikleti underfrikommuneprogrammene.nye

blirproblematisk det 5 til status antemer retumere en quo
situasjon.

Likevel rimelig ådet sentralebeslutningstakeresporreer om er
villig til å konsekvensene har Vissede igang.ta av prosessene satt

offentligedokumentertyderpå endringsoriente-utsagn reellog en
ring sentralehos enkelte myndigheterjfr. feks. St.meld. lSnr.tidligerel988-89. erfaringerMen gir for tvilgrunnlag om
hvordan. fra hvilke premisser.slikeendringerskalskje jfr.utog
Hagen 1988Rose, 1989 Schou.1987,ogog og

Om myndigheterscntrale urkelig onskerå brukefrikontmunefor-
søkenetil å få til utstraktnytenkning reelleendringer lokal-iog
forvaltningeninkluder stat-kommuneforholdet.bor de sannsynlig-

foretavis rekkejusteringari forsteFor det kanen programmene.
det nødvendigä styrke det sentraleiverksettingsorganetsvare
myndighetvis-â-vis andre lagliga instanserpå sentralt lokaltog
hold. For det andrekandet nodvendigå styrkekommunenesvare

til å å forandretenke til holdningerbasen arsevne nytt. mange
erfaringerhvor kommunenelaerteå spille haddemot staten som
konkretegodera tilby jfr. tleks.Fevolden 1983Sorensen.og og
heller bygge selvstendige.innovative lkommuner.opp mer en

sammenhenghar Harald Baldersheim forkalt detteannen en
hagebruksmodellder dyrkerkommunermedslikeegenskap-man

Baldersheim198960.er

Her står vi imidlertid overfor dilemma flere Enmed sider.et
hvilken helstmodell krever satsingfra sidesom som en statens er
uforenlig med ønsker å dempeveksten offentligautgifter.iom
Selv hagebrukstnodellkan muligettsrcdusereoffentligaom en
utgifter lengresikt hLu. cffektiviseringsgevinster.grunnav
så medførerden ekstrautgifter kon sikt. For beslut-mange
rtittgstakerc dette lite farbarvei.er en

Men dersom skulle velge dette alternativet etablereman etog
veksthus forskjelligemed incentiver. situasjonenfremdeleser
problematisk undre hensyn.Disseproblemerforekommerav

de uvanlige forhold gjør gjeldendeomkringgrunn av som scg
slike spesielletiltak. Ved å enkelteutvalgtekommunerszrskilte

eller a dem saerskilt skaperressurser en status, omsten-man
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ikkespesicltdersomvirkelighetsfjcrne.oftedigheter manersom
samtligaandretiltak forIigncndegjennomførestandtilier

uvørføringivkalleskanuppstårdetDermedkommuner. ensom
tiltaks-fra den spcsielleerfaringcrgeneralixeringrkløft ngeller

underkommmunera forhar liteforsoksverden opcrercrsom
frikomniuneforsokenemedEn styrkeforhold. nettoppnormale cr

ekstra-tildelingutelukkerprinsipppåbyggerdeden avet somat
gjørDettefrikommunene.ulpektetil de er;ordinazreressurser

for kommuner.relevante andrefra dissefaringer merprogrammenc
dc harfriknnzmuner;alt szerpregctfrikommunerMen entrosscr

generali-vunskcliggjørvesensforskjellerdetteskaper somstatusog
seringer.

likhctshensynframforEffektiviseringshensyn

ogsådetvesensforskjellerspørsmálpåførst inneNår vi eromer
visspåbyggerfrikommuneprogrnmmenepapeke enmulig at

Frikommuneprogrammeneimellom.kommunerfor ulikheteraksept
vilparadigntaskifte.detinngaiä ensiesforstandden etkan i

vcktleggginglav nordiskeVerdier i defundamentalaendring i
hardemokratiseringeffektiviseringLikhct.velferdsstatene. og

vedrorcnrlerefnrmenchacrebjelkerlcnge mange;nIwert tre
etterkrigstidcn.lundenenurdtskedeutfort ilokallorvallningen l

primusvisslengehaneffektiviseringharverdienedisse enBlant
villigtidligerchardog vzertpares utenat manstatus.meninter

undre.avkall detil tu

hariforegåttimidlertid det endetårenesiste somoml de synes
beslutningstakerelikheisvcrdien.Blanthensynailmedoppmykning

alltiderkjennelsc ikkestandardervoksende utdet sammeavener
hensiktsmcs-detkanlandet.heleforgodt at Herelike ogegneter

tilpasningfor å fa hedrespesieltvariasjuner.akseptereåsig støne
bedretilHvis det kan bidraforhold.til lokaletjenesteytingav

fastsatteeffektiviscringsgevinsterinnen ram-ressursutnyttelseog
forarmslagmyndigheterlokalevillig til storremangeeriner.
kandettelokale pretnisser..-tbeslutningerbasentreffe

betyding.fått underordnethaulikheter 3iresultera ensynesstone
0rd medandremed gene-Frikommuneforsøkene ensamsvarler

likhetshen-cffcktivitetshcnsynframforå vektleggetilrell tendens
dette.villig til áNorden aksepterei ervelgemeMen ersynel. om

sporstnål.ubesvanviktiget annet og
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Avslutning

llvtlke itttensjuner liggersom innbakt frikommunefnrsøkcne.i oghvilkenvei sentralebeslutningstakerevil velgeAgå i fremtifien.errtatttrligvis åpcntet diskusjonstetnzi.Mye tyder intensjonat enhar á imøtekommcvmrt del kritikkenen av rettet statligmottletaljstyring kommunene.av Trossenkelteandretiltak hardennekritikken blitt høylyttmer i de ârenescnere jfr. HarshemogRose.1988 i følgeog stadigflere. bercttiget.mer spesielt frauteffcktiviseririgshensyn.et

Men i detteliggerogså hovedpoenget när påde nordiskemanserfrikommmuneforsøkenei komparativtet perspektiv.Progranmcneframstårså lungt tiltak forsom áct oppná politisk lcgtimitet.vanuizlig sentrnle.mm myndigheterbestrebcr på åseg oppnämttkruøkonontisk Frilt0mtnunetbrstlenehalttnsc, dennecrmitten nyttig tiltaket for l upprettholdesentralstyring kom-avtnuncsektorcn.At sentruleätyringshensynhur ovcmrdnetplassenbekreftes tlerc fnrhuld.;tv Området lrcmdclessom utelukletfraerloktile Orsak opphcvelse karetisdager Danmarkiv hl be-ogskattningsretti Norgeticks. scntraltugtlepartcnicntetiesog .starkeSllllillg i vtirderingcn forsukslurslagav soleklttrecksemplccr somdcnltekan inevnes xummcnheng.En viktig utfnrtlritig for sent-rttlc myndigheteri tidenlrcmovcrkantierlnr finne ntlitevzurc eni uvviklc lrikumtnuucprugrummenc .ivtktilluten n dissegtscntrulestyingsinlcresser.lvlcndettaligger i frcmtitlrtt.suntungt
b

Noter

l Rcgclthtcnkling.tnscu xzerdeleaviktiginrn dett tâycxtxcd.
Dennedmftingcttbygger Rose1986.SehouW861J. Winter1983.ng
Utfalletkantaktisk detvar dvs. detulviklcsmotsatte. mindreat kostnads-Itye.krcvcnrleIilldkogit oppndrtunn ;ivgrensedcutgtflsretlukxynner.
l 1988mnlctlctNederland friktimmuneforsnksprogrumct harFleresomfellestrckkmeddennrdixke ammetieiput,

Jfr. ll| tabellennotene medhensyntil beregnin, proscnlâlmlcltfforav Swnskckommmer landstingskommitncr.ogI
l lengretiil bledet 20-30ncvnt fnkommuncri alt. detfantesmen starkeinteressersomargumentenforHestmuligfnkommuner llctbl aldriogspikretfastforwknadsfristengilt-f.ut.
Formell danskfr ,;......5amallet ktn, hasomF m 30 F. 5 Mendenag siste.frikommunelovenvedtatti mai[989inneholdcrbcstemmclserinnebaiersom at
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ikkc-frikommuncrliggeri friamtskommunekan delsom en atntskom-overtaen tukompetansecnkeltemunens omráder.drivebestemte fursokforog typer ovrigFomtselningenfor detteskalskjcat amtskummunengodkjenntrtegleneerat forprimzrltommunencsorsak.
Dissebeszemmelserkantolkes vesentligutvidelse friknmmuneforsokeusomen avpotensicllomfangi Danmark utvidelse gårlangt 30en desom primerutnver-kommunermedformellñikommunestatus.Pedersenl989 harantyderså.1t mange98kommunerkan dennesom indirektefrikommunestatus.type

Frikonununeprograrrtmeti Norgegirkommuneranledningtil äsek dispenomsasjonforindreprosjekter de skisseni deresenn opprinneligesomvar saknaden.Andrefrikommunerharderformulighetcrforáfremmelikeanetcdupcnsasjonsfor-slag fådembehandlct,og medgodesjanserfor utfall. detctpositivt ingenmen erautomatildti dette, -
Detteer jege harfremmetargument i littsom andreformerandrestederjfr,Rose.l989. Det avvikerfrastørste denneregelenFinner i detdanskemanfrikommuneprogrammetslikdetteetterhverthar formjfr. fotnoteU.mt

lO.l følge talspersonforKommunaldepmcmentet.en gyenspetltcdett bevisaelvalg,Manonsketá unngáorsak skapt ekstemeforsknings-somvar av ogevalucringsmiljocr.Departementetønsketheller kommunenskullehalt klaneteierskapsforholdtil deresforsolnprogekter.Dei-forbleetableringcvaluerings-avprogrammet til fnkommuneneutsatt etter haddekommeti gang.
ll. l Hoviksundersøkelsedetingener ttlfellchvorfnrsokreghtrerte blllleravvist.
ll. Norge det litener gradivdekkctt knnlliktellerueitighet lukziltholdljtrFimreite KolsmN89og Hawk.l9§9i33log
13.l droftingen santspilletav mellnmdisse verdtsett bcclutntngsperspelotre ogtiver.harBaldersltcimFimreite1989og nyligbeskrevt-tdennevtrksomhetsomambassadorentype rolle Deandreperspektiven detdekallerrepresentera enporrvaklrolleguardian frihetsbekjcmperogen rulleFchampionn.atttnnomy.

Bätrlholdsson14. .Mm .trguntcntercr tk-regardet minill ltkeartedeIbrsuknttn-ci SVCÖKCslik spennviddenar forsnkenc ilfütx| .ulxktisom bcgrcnsctcr ntcr enn.dettotalantulletgtxikjerttclbrsokgirinntrykku
l5.Eller AnneLisesom Fimreilehuryed .inledning.xllllenscncrc spnrsinâlct.borkanskjeKummunaldcpnrlententetsruntlskrtvfurst fram npptltttexng dö-somctrundxkriv
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Riksdagen beslutade 1984 försöksverksamhet med ökadom en
kommunal sjálvstyrelse, det frikommunförsöket.k Frikommun-s
utredningen har regeringens uppdrag utvärdera försöket.att

l detta slutbetänkande värderar utredningen erfarenheterna av
frånförsöken med statlig reglering inomavsteg olika verksam-

hetsområden. l anslutning till detta lämnas förslag till författ-
ningsändringar avsedda avlösa försöksverksamehetenatt som

årsskiftetupphör vid 199192. Utredningen värderar även fri-
kommunförsöket metod utveckla förnyaoch den kom-attsom
munala verksameheten.
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