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belin (R) sig over at kunne befri dag-
tilbuddene fra lovgivningens mange
snærende bånd.
–Min ambition er, at vi kan tage hele
børnelivetmed – altså framinus ni
måneder til skolealderen. Deri ligger
der formig at se enmulighed for at
bryde den sociale arv. Alle undersø-
gelser og forskning viser, at jo før vi
griber ind, desto bedre går det, siger
han.
Rebild har i dag knyttet kommunens
dagplejere sammenmed dagtilbudde-
ne, når det kommer til ledelsen. Det
kunne lade sig gøre, men der var en
række formalia, der skulle på plads.
Sådan noget bliver lettere fremover,
og det agter Rebild at udnytte.
– Der ligger en stor tillidserklæring
i, at vi er kommetmed på listen. Det
forpligter også. Jeg synes, det kalder
på, at vi kigger grundigt på, hvordan
vi driver dagtilbud i dag. Hvor svært
man end kan have med at tro det,
kanman jo ikke helt afvise, at vi har
en regel eller procedure et sted, der
kan håndteres lidt lettere, siger Leon
Sebbelin.
Det handler ifølge hammeget om at
give ledelse og medarbejdere mulig-
hed for at finde de gode løsninger.
Også på de kommendeminimums-
normeringer.
– Jeg går ud fra, at vi bliver fri for
dem i første omgang. Jeg mener, vi
skal have minimumsnormeringer på
kommuneniveau og ikke på institu-
tionsniveau i en erkendelse af, at der
er nogle steder, man skal have bedre
normeringer end andre. Den frihed i
tilrettelæggelsen vil jeg gerne have.
Måske kan forsøget bidrage til, at det
bliver på kommuneniveau, siger han
forhåbningsfuldtt.•mdbr@kl.dk

FRIKOMMUNEFORSØG I
ROLLS ROYCE-UDGAVEN
Regeringens nærhedsreform får også en pæn mod-
tagelse blandt aktørerne på velfærdsområderne.

Det er positivt, at regeringen omsider
vil gøre opmeddet overflødige bu-
reaukrati i kommunerne.
Sådan lyder reaktionen fra fagfor-
bundetDjøf på de nye forsøg, hvor
syv kommuner sættes fri på hvert sit
velfærdsområde.
–Vi er glade for, at statsministeren
i dag foreslår frikommuner i Rolls
Royce-versionen.Det er et opsigts-
vækkende forslag.Mendet er den
type forslag, der skal til, hvis vi for
alvor skal lykkesmed at slippe afmed
unødvendigt bureaukrati og skabe
mere tillid, faglighed og arbejdsglæde
i den offentlige sektor, sigerDjøfs for-
mand,HenningThiesen.
Også hos fagforbundet FOAer for-
bundsformandMona Striib positiv.
–Det er rigtig godt at vende vane-
tænkningen ryggen og give ansatte
og ledere friheden til at slippe deres
faglighed fri. Vi ser gerne på, hvordan
vi sætter tilliden i centrumude på
arbejdspladserne. Kontrol kan være
nødvendig,mendet er gennem tillid,
at vi udvikler velfærden, siger hun.
HosLedernesHovedorganisation pe-
ger formand SvendAskær på, at eks-
perimentet kun vil lykkes, hvis den
kommunale ledelse styrkes.
–Regulering og bureaukrati dæk-

ker ofte overmangel på reel ledelse.
Regeringens foreslåede forsøg for syv
kommuner åbnermulighed for at ved-
tage klaremålsætninger, give lederne
et klart ledelsesmandat og skabe et
større, reelt ledelsesrum, siger han.
Direktør forÆldre SagenBjarne
Hastrup glæder sig over, at det nye
initiativ fra regeringen kan være ”be-
gyndelsen til en gennemgribende og
grundig forankring af heleældreom-
rådet”, der ifølge ham trænger til en
kulturrevolution:
–Det er vigtigt at slå fast, at der er
ikke nogen enkel løsning påældreple-
jens problemer. Dermangler ressour-
cer, det er sikkert,mendet er ikke
gjortmeddet. Skal vi genskabe nær-
heden og trygheden iældreomsorgen,
skal vi også kigge på de ansattes fri-
hed og faglighed, siger han.
Landdistrikternes Fællesråd pointe-
rer i en kommentar, at det er spæn-
dende at sætte kommunerne fri,men
drømmer samtidig omendnumere
frihed helt lokalt.
– Idéen omat sætte et helt politikom-
råde fri er noget, der også kunne give
mening på det helt nære landsbyni-
veau.Det er her, der for alvor er brug
for at bringe nærheden tilbage, så alle
danskere i heleDanmark oplever, at

sammenhæng-
kraften bliver
styrket, ikke
svækket, i årene,
der kommer. Et
andet politik-
område, somdet
kunne give rigtig
godmening at
sætte fri, er pla-
nområdet, siger
formand Steffen
Damsgaard.•
mdbr@kl.dk
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