
 

 

Baggrund  

Regeringen og borgmestrene i de syv kommuner indgik den 29. oktober 2020 en 
principaftale, hvor parterne forpligter hinanden på at søge tilslutning i henholdsvis 
Folketinget og de respektive kommunalbestyrelser og byråd til at fjerne regulering 
med henblik på at skabe øget kvalitet og plads til faglighed i velfærden. Regeringen 
indgik i december 2020 politiske aftaler med Folketingets partier om, hvilken statslig 
regulering som institutioner og tilbud på hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområ-
det fritages fra som led i velfærdsaftalerne i de kommende tre år. Velfærdsaftalerne 
indgås hurtigst muligt efter ikrafttræden af den nødvendige lovgivning og løber frem 
til den 30. juni 2024. 

Proces 

I tabel 1 nedenfor fremgår større milepæle i arbejdet med velfærdsaftaler mellem re-

geringen og hhv. Esbjerg, Helsingør, Holbæk, Langeland, Middelfart, Rebild og Vi-

borg Kommune.  
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Tabel 1 

Tentativ procesplan for arbejdet med velfærdsaftaler  

 

Dato Milepæle Bemærkning 

Politiske forhandlinger og udmøntning af velfærdsaftalerne i staten 

Politiske forhandlinger om statslige hegnspæle og frihedsgrader i velfærdsaftalerne   

November -  
december 2020 

 
Forhandlinger med Folketingets partier om friheds-
grader og hegnspæle i velfærdsaftaler på hhv. dag-
tilbuds-, folkeskole og ældreområdet.  
 

 
Der er indgået politiske aftaler med alle 
Folketingets partier på dagtilbuds- og fol-
keskoleområdet den 9. december 2020.  
 
Der er indgået politisk aftale med SF, RV, 
EL, ALT og Frie Grønne på ældreområdet 
den 17. december 2020. 
 

Lovgivning 

 
Medio december 
2020 – primo 
februar 2021  
 

Udarbejdelse af lovforslag om velfærdsaftaler.  

 
Social- og Indenrigsministeriet udarbejder i 
samarbejde med Børne- og Undervisnings-
ministeriet og Sundheds- og Ældreministe-
riet lovforslag om velfærdsaftaler  

Primo februar –  
Primo marts 2021 

Ekstern høring  
 

Primo februar  
 
Dialog med kommunerne om lovforslagsudkastet 
 

 
Der afholdes et fælles møde med kommu-
nerne mhp. orientering om udkast til lov-
forslag om velfærdsaftaler.  
 

Ultimo marts Fremsættelse af lovforslag om velfærdsaftaler. 

 
Lovforslaget fremsættes af Social- og In-
denrigsministeren i Folketinget. 
 

[1. maj] 2021 Forventet ikrafttrædelse af lov om velfærdsaftaler.  

 
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 
1. maj, med forbehold for behandling i Fol-
ketinget.   
 

Eventuelle yderligere frihedsgrader med ophæng i tilstødende lovgivning  

1. april 2021 
 
1. oktober 2021  
 
1. april 2022 

Skæringsdatoer for kommunernes indmeldelse af 
ønsker om yderligere frihedsgrader i tilstødende 
lovgivning.   

 
Kommunerne fremsender skiftlige ønsker 
til yderligere frihedsgrader i tilstødende 
lovgivning til Social- og Indenrigsministe-
riet og hhv. Børne- og Undervisningsmini-
steriet fsva. dagtilbuds- og folkeskoleom-
rådet og Sundheds- og Ældreministeriet 
fsva. ældreområdet. 
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Indgåelse af velfærdsaftaler mellem regeringen og de syv kommuner 

29. oktober 2020 
Indgået principaftale mellem regeringen og de syv 
borgmestre.  

 
Med principaftalen blev der givet hånd-
slag på de ambitioner og forpligtelser, 
som velfærdsaftalerne skal bygge på.  
 

Februar - april 
2021 

 
Udarbejdelse af den endelige velfærdsaftale med 
tilhørende bilag. 
 

 
I den endelige velfærdsaftale uddybes de 
politiske ambitioner, som fremgår af prin-
cipaftalen ml. regeringen og de syv borg-
mestrene. Dertil indgår et bilag, hvor kom-
munerne præciserer, hvilken kommunal re-
gulering, de ønsker at fjerne med velfærds-
aftalen, jf. nedenfor. Og et andet bilag om, 
hvilken statslig regulering, der fjernes. 
 

[Maj 2021] 
Indgåelse af endelige velfærdsaftaler mellem rege-
ringen og de syv kommuner. 

 
Med hjemmel i lov om velfærdsaftaler ind-
gås de endelige velfærdsaftaler mellem re-
geringen og de syv kommuner. I tillæg til 
velfærdsaftalen indgår bilag, hvor kommu-
nerne præciserer, hvilken kommunal regu-
lering, der fjernes med de respektive vel-
færdsaftaler. Dertil vedlægges de politiske 
aftaler mellem regeringen og Folketingets 
partier, hvoraf statslige hegnspæle og fri-
hedsgrader fremgår. Kommunerne afgør 
selv herefter, hvornår velfærdsaftalerne 
træder i kraft for kommunernes tilbud og 
institutioner.  
 

Opfølgning og evaluering 

Januar  –  
februar 2021 

 
Dialog om oplæg til opfølgning-  
og evalueringsdesign. 

 

 
Dialog mellem kommuner, stat og evalua-
tor om opfølgning- og evalueringsdesign.  

 

Marts – juni  2021 Fortsat dialog om rammer for evaluering.  

 
Løbende dialog mellem kommuner, stat og 
evaluator. I perioden igangsætter evaluator 
det indledende arbejde i evalueringen i 
samarbejde med kommunerne, herunder 
evt. foranalyser med henblik på baseline 
vurdering, inden forsøgene træder i kraft.  
 
 

 

 

 


