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Indbydelse til skriftlig høring om fortsat udvikling af borgernes frie 
valg 

Til rette vedkommende, 

Regeringen arbejder for at udvide og videreudvikle borgernes frie valg. Formålet 
er at understøtte og forbedre de velfungerende aspekter af frit valg og udbrede de 
gode erfaringer til andre serviceområder.  

Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet, 
Socialministeriet og KL har derfor iværksat en tværgående undersøgelse af det frie 
valg på henholdsvis dagtilbudsområdet, ældreområdet og folkeskoleområdet.  

Undersøgelsen tager udgangspunkt i regeringens ønske om at, ” … igangsætte en 
tværgående undersøgelse for at afdække brugernes tilfredshed med det frie valg, anvendelsen af det 
frie valg og eventuelle tilbageværende barrierer for brugen af frit valg af skoler, daginstitutioner og 
på ældreområdet, herunder særligt det frie valg på tværs af kommunegræn-
ser”(regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund). 

Kortlægningen af barrierer for brugen af frit valg vil tage udgangspunkt i undersø-
gelsens afdækning af mønstrene for anvendelse og tilfredshed. Desuden skal bru-
gerrepræsentanternes, leverandørernes og de kommunale myndigheders erfaringer 
på området inddrages. Undersøgelsen har til formål at opstille en række anbefalin-
ger til, hvordan de identificerede barrierer bedst kan adresseres.  

Som led i denne kortlægning af barriererne for brugen af frit valg vil Finansmini-
steriet på vegne af undersøgelsens parter gerne indbyde Dansk Friskoleforening til 
at afgive en skriftlig kommentar, der dels belyser de velfungerende, dels de mindre 
velfungerende aspekter af det frie valg, som I og jeres medlemmer oplever. 

Desuden bedes kommentaren omhandle de centrale barrierer, der opleves som 
hindringer for udbredelsen af det frie valg på jeres område, og eventuelle forslag 
til løsninger. Det indgår i grundlaget for arbejdet, at undersøgelsens anbefalinger 
ikke må indebære offentlige meromkostninger eller begrænsninger af kommuner-
nes styringsmuligheder.  
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Loven om frit skolevalg skal evalueres og lovrevideres i folketingsåret 2011/12. 
Nærværende undersøgelse tilrettelægges, således at kortlægning og anbefalinger 
tager højde for den kommende lovrevision.  

Jeres kommentar vil indgå som et led i undersøgelsens samlede vurdering af barri-
ererne for brugen og udbredelsen af det frie valg på de tre områder, der er omfat-
tet af undersøgelsen. Som kontaktpunkt til brugere såvel som til private leveran-
dører er jeres input til undersøgelsen centralt.  

Jeres skriftlige kommentar bedes fremsendt elektronisk til Martin Sillemann 
(marts@fm.dk), Center for Effektivisering og Digitalisering, Finansministeriet 
senest d. 16. april 2010.  

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Christian Friis Binzer, Finansministeriet, 
cfz@fm.dk, telefon 33 95 18 83, eller til Martin Sillemann, Finansministeriet, 
marts@fm.dk, telefon 33 95 55 76.  

På forhånd tak for hjælpen.  

Med venlig hilsen 

Peter Stensgaard Mørch 
Kontorchef 
Center for Effektivisering og Digitalisering 
Finansministeriet 


