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Det er ude i virkeligheden, at de bedste idéer opstår. Det er der, at vejen til de gode løsnin-
ger, der kan skabe bedre sammenhæng og sætte borgeren i centrum, bliver lagt. Derfor har 
regeringen igennem mere end et år i dialog med blandt andet medarbejdere, ledere og bor-
gere samlet inspiration til, hvordan den offentlige sektor kan fornyes, så vi kan skabe bedre 
kvalitet og sammenhæng i velfærden.  

Med lanceringen af Færre regler og mindre bureaukrati lanceres den første af Sammen-
hængsreformens i alt seks reformspor. Afbureaukratisering udgør et helt centralt element i 
forhold til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor. For bedre kvalitet og en mere 
sammenhængende indsats til borgerne skal blandt andet sikres ved, at medarbejderne får 
mere tid til deres kerneopgaver.  

Bureaukratiet har grebet om sig og fylder for meget i den offentlige sektor. Hver dag oplever 
SOSU-assistenten, læreren, sygeplejersken, pædagogen og andre vigtige frontmedarbejdere 
i kernevelfærden, hvordan overflødige regler og registreringskrav stjæler tid fra borgerne. Tid, 
der i stedet kunne bruges på velfærd. Der er behov for at udvise mere tillid og give medar-
bejderne mere frihed i opgaveløsningen. Vi skal gøre op med uhensigtsmæssige registre-
ringskrav og styre mindre på processer, så de dygtige medarbejdere i den offentlige sektor 
kan blive sat fri og bedre udfolde deres faglighed. Vi vil rydde ud i meningsløse regler, ske-
maer og rigid kontrol. Regeringen sætter som mål at fjerne bureaukrati og unødige regler for 
4 mia. kr. Det kræver en stor og vedholdende indsats at indfri. 
 
Med afbureaukratiseringsreformen foreslår vi 130 konkrete initiativer, der skal bidrage til at 
indfri regeringens mål om at fjerne bøvl og bureaukrati for 4 mia. kr., som kan bruges lokalt til 
velfærd. Der er dog ingen lette løsninger. Oprydningsarbejdet er stort og nødvendigt. Rege-
ringen kan ikke gøre det alene. Det kræver, at Folketingets partier, kommuner, regioner og 
faglige organisationer alle bidrager til at sætte ind overfor det voksende bureaukrati – til gavn 
for medarbejdere og borgere. Det er ikke nok at snakke. Der skal handles.  

God læsning!  
 

Innovationsminister 
Sophie Løhde

 Forord 

Nyt kapitel 
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Bureaukratiet har grebet om sig og fylder for meget i den offentlige sektor. 
Der er opstået et skævt forhold mellem den tid medarbejderne bruger på 
borgerne, og den tid, de bruger på unødigt bureaukrati. Regeringen lancerer 
derfor nu Færre regler og mindre bureaukrati, som skal sikre, at mere tid 
bruges på kerneopgaver – og mindre tid på unødigt bøvl og bureaukrati. 
Borgerne og vores fælles velfærd skal igen komme i første række. 

 
For også i fremtiden at kunne levere velfærd af høj kvalitet er det nødvendigt, at det offentlige 
fokuserer mere på kerneopgaven – nemlig den borgerrettede indsats – og mindre på bureau-
krati og papirarbejde. Det er regeringens opfattelse, at mængden af bureaukrati hæmmer 
effektiviteten og kvaliteten i den offentlige sektor og forhindrer medarbejderne i at nå deres 
fulde potentiale og udøve deres faglighed. Regler og registreringskrav fylder simpelthen for 
meget, og det går ud over den velfærd, som borgerne får.  

Regeringen er ikke alene om denne opfattelse. Medarbejdere og ledere melder samstem-
mende, at regler og registreringskrav fylder for meget i det daglige arbejde i den offentlige 
sektor. Der er for lidt tid til borgerne og for lidt tillid til medarbejderne. 

Opråbet fra ledere og medarbejdere skal tages alvorligt. En skæv balance mellem borgernær 
service og borgerfjernt bureaukrati betyder, at vi ikke får nok velfærd for pengene. Vi skal 
derfor mindske mængden af bureaukrati og administration, så vi kan frigøre ressourcer, som i 
stedet lokalt kan bruges på kernevelfærd. 

 

  

1 Færre regler  
og mindre  
bureaukrati  

  

Nyt kapitel 
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Regelforenkling og afbureaukratisering har været et centralt fokusområde for skiftende rege-
ringer i mange år. Poul Schlüter lancerede et Moderniseringsprogram i 1983. Poul Nyrup 
Rasmussen præsenterede Nyt syn på den offentlige sektor i 1993, og i 2002 lancerede 
Anders Fogh Rasmussen Med borgeren ved roret. Det seneste bud på en samlet afbureau-
kratisering af de større velfærdsområder var VK-regeringens Mere tid til velfærd i 2009. 

  

En åben og inddragende proces…  
 
  

 
 

Borgere, medarbejdere, ledere og faglige organisationer har i en åben og inddragende proces haft 
mulighed for at komme med forslag til regelforenklinger i den offentlige sektor, blandt andet igennem 
regeringens kampagne Meld en regel. Det har resulteret i 1.244 forslag. Regeringen imødekommer 
over 300 forslag blandt andet med reformen Færre regler og mindre bureaukrati. Derudover er 43 
forslag allerede imødekommet af regeringen. Endelig vedrører en række forslag kommunale og 
regionale regler. Regeringen vil tage initiativ til at drøfte disse forslag med KL og Danske Regioner – 
det er således et fælles ansvar at få fjernet det unødige bureaukrati. 
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Alle tiltag har i forskellig form været deres tids forsøg på at få bugt med overdrevent bureau-
krati. Nogle tiltag har skabt varige forbedringer for samfundet, mens tiden er løbet fra andre. 
Knap 10 år efter den sidste samlede afbureaukratiseringsindsats er tiden inde til at i gang-
sætte arbejdet med systematisk at kigge alle de store velfærdsområder igennem. For det er 
en bunden opgave for enhver siddende regering løbende at sikre en offentlig sektor, hvor 
regler og registreringskrav ikke fylder for meget, så det går udover den velfærd, som 
borgerne får. 

Vores pejlemærke for afbureaukratisering og regelforenkling er at skabe mere tid til borgerne. 
Systemet er til for borgeren – ikke omvendt. Regeringen vil derfor arbejde for, at vi giver 
sygeplejerskerne, SOSU-assistenterne, lærerne, pædagogerne og andre velfærdsmedarbej-
dere mere tid til deres kerneopgave og skabe bedre rum for dem til at udfolde deres faglighed 
i mødet med borgeren.  

Vi skal reducere de regler og registreringskrav, som giver bøvl for borgerne og unødigt 
begrænser medarbejdernes muligheder for at yde borgernær velfærd. Og vi må i højere grad 
spørge os selv, om nye regler og registreringskrav understøtter medarbejdernes arbejde og 
skaber den fornødne værdi for borgeren.  
 
 
                                                                    *** 
 
 
Helt at afskaffe regler og registreringskrav kommer vi ikke til at gøre. Det ville også være 
uklogt. For regler og krav om dokumentation kan – når de tilrettelægges ordentligt og i en 
sund balance i forhold til kerneopgaven – være med til at understøtte opgaveløsningen i den 
offentlige sektor og dermed bidrage positivt og skabe værdi for borgeren. 

Regler og registreringskrav kan fx gøre det tydeligt for borgeren, hvilke rettigheder og pligter 
den enkelte borger har, og hvad man som borger kan forvente af den offentlige sektor. Sam-
tidig kan regler og krav om dokumentation skabe klarhed hos medarbejderne om, hvad der 
forventes af dem, og hvad de kan forvente af deres kollegaer.  

Men når medarbejdere og ledere samstemmende melder, at regler og registreringskrav fylder 
for meget i det daglige arbejde i den offentlige sektor, er der noget galt. Bureaukratiet skal 
barberes ned. Velfærden skal tilrettelægges bedre, så en større andel af medarbejdernes tid 
bruges på den borgernære velfærd. Det skal vi sikre ved en gennemgribende indsats for 
mindre bureaukrati i den offentlige sektor. 
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Hvis vi skal nå i mål med færre regler og mindre bureaukrati, skal vi fra politisk hold være 
villige til at se indad, og det kræver, at vi løbende rydder op. Det er i høj grad regeringen og 
Folketinget, der har ansvaret for udformningen af de love og regler, der sætter retningen for 
vores velfærd. Det er derfor vores ansvar, at reglerne skaber værdi for borgerne, og at 
lovgrundlaget er enkelt og klart, så det er nemt at forstå og lettere at administrere for 
medarbejderne. 

Men afbureaukratisering er langt fra alene et anliggende for Folketinget. Det er en fælles 
opgave at skabe balance mellem borgernær velfærd og ressourcer brugt på andre opgaver. 
Kommuner og regioner har også et stort ansvar for, at den samlede mængde af administra-
tive opgaver ikke tager vigtig tid fra den borgernære velfærd, og at ressourcerne på velfærds-
områderne skaber mest mulig værdi for borgerne. Mange regler og registreringskrav ud-
springer ikke fra regeringen og Folketinget, men er opfundet og indført lokalt i kommuner, 
regioner og de enkelte institutioner. Staten, kommuner og regioner skal i fællesskab sikre, at 
love, regler og arbejdstilrettelæggelse spiller hensigtsmæssigt sammen. Ansvaret er fælles, 
og alle skal løfte deres del af ansvaret.  

Det bruger velfærdsmedarbejderne deres tid på…  
 

 

  
 
Medarbejdere på ældreområdet bruger i gennemsnit 50 pct. af deres arbejdstid sammen med de 
ældre, mens personalet i dagtilbud i gennemsnit bruger 65 pct. af deres tid sammen med børnene og 
derudover 7 pct. af deres tid på forældresamarbejde. 
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Regeringen igangsætter med Sammenhængsreformen en omfattende fornyelse af den of-
fentlige sektor. Hvis det skal lykkes at vende fokus i den offentlige velfærd væk fra systemet 
og mod borgeren, så kræver det, at vi alle trækker i samme retning. 

Regeringen opstiller derfor fire nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor i de 
kommende år.  
 

 
 
Målene er fastsat på baggrund af de mange input, der er modtaget som led i arbejdet med 
Sammenhængsreformen, og skal bidrage til at sætte en samlet retning for udviklingen af den 
offentlige sektor i de kommende år. 

Med afbureaukratiseringsreformen tager regeringen et stort skridt mod at skabe Mere frihed 
og tid til velfærd.  

Regeringen ønsker at blive holdt op på målene. For hvert af målene fastsættes der derfor 
konkrete og målbare indikatorer, så vi alle kan følge med i udviklingen.  

For det nationale mål om at skabe Mere frihed og tid til velfærd vil regeringen følge udviklin-
gen og lade sig måle ved følgende indikatorer: 

 Overflødigt bureaukrati skal afskaffes. Fra 2019 til 2022 vil regeringen sammen med 
kommuner og regioner fjerne administrative byrder og regler i den offentlige sektor for i 
alt 4 mia. kr., som kan bruges lokalt til velfærd.  
 

 Den offentlige sektor skal bruge mere tid på velfærd og mindre tid på bureaukrati og 
administration. I perioden 2019 til 2022 skal udgifterne til administration i henholdsvis 
stat, kommuner og regioner derfor falde år for år.  
 

 Antallet af statslige ansøgningspuljer målrettet kommuner og regioner skal reduceres 
med 50 pct. inden år 2022. 

 
Ambitiøse målsætninger kan dog ikke stå alene, men skal bakkes op af konkret handling. For 
det er ikke nok blot at tale om mindre bureaukrati. Der skal handling bag ordene. Regeringen 
foreslår med Færre regler og mindre bureaukrati en lang række konkrete initiativer rettet mod 
at afbureaukratisere de store velfærdsområder. 

Nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor… 

 Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor  
 Mere frihed og tid til velfærd  
 Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet  
 Attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum  
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2 En ambitiøs  
målsætning på  
4 mia. kr. 

Nyt kapitel 

 
Det er regeringens ambition at fjerne administrative byrder og regler i den 
offentlige sektor for 4 mia. kr. fra 2019 til 2022. Med reformen præsenterer 
regeringen 130 konkrete initiativer, der skal fjerne unødigt bureaukrati og 
dermed bidrage til at nå målsætningen.  

 
Siden valget i 2015 har regeringen afsluttet og igangsat over 100 initiativer, der vil medføre 
forenkling, afbureaukratisering og smidigere arbejdsgange på de centrale velfærdsområder 
så som undervisnings-, beskæftigelses-, dagtilbuds-, social-, sundheds-, ældre-, uddannel-
ses- og forskningsområdet.  
 

 
 

 

Allerede igangsatte store initiativer… 

Digitaliseringsklar lovgivning 
Regeringen foreslog i 2017 med udspillet Enkle regler, mindre bureaukrati – lovgivning i en digital 
virkelighed, at ny lovgivning skal kunne understøttes digitalt og dermed kunne levere betydelige 
administrative gevinster. Regeringen har i 2018 indgået en bred aftale med alle Folketingets partier 
om, at ny lovgivning gøres digitaliseringsklar og nemmere at forvalte. 

Forenkling af lov om aktiv beskæftigelse  
Regeringen foreslog i 2017 med udspillet En forenklet beskæftigelsesindsats en gennemgribende 
forenkling af beskæftigelsesindsatsen med henblik på at frigøre administrative opgaver i kommu-
nerne svarende til knap 1.000 fuldtidsansatte. På den baggrund har regeringen i 2018 indgået en 
aftale med et bredt flertal i Folketinget om blandt andet færre proceskrav og enklere regler for sam-
talernes indhold. Derudover bliver mere end 180.000 ansøgninger fra virksomheder om løntilskud og 
virksomhedspraktik automatiseret. 
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Regeringen sætter som mål at fjerne yderligere bureaukrati og unødige regler for i alt 4 mia. 
kr. fra 2019 til 2022. Det er regeringens ambition at indgå en aftale med KL og Danske Regi-
oner om at nå målsætningen. For kommuner og regioner har også et ansvar for, at den 
samlede mængde af bureaukrati ikke tager vigtig tid fra den borgernære velfærd, og at 
ressourcerne på velfærdsområderne skaber mest mulig værdi for borgerne. 

Regeringen vil etablere et ministerudvalg, der får til opgave at sørge for realiseringen af 
målsætningen og endvidere oprette et ”forenklingsforum” med deltagelse af staten, KL, Dan-
ske Regioner og faglige organisationer. Forummet får til opgave at vurdere og behandle 
indkomne forslag til regelforenkling samt selv at komme med konkrete forslag til afbureaukra-
tisering med henblik på at stille konkrete forslag til regeringen. Forslagene kan stilles af bor-
gere, medarbejdere, organisationer, kommuner, regioner mfl. Regeringen vil være forpligtet til 
at gennemføre regelforenklingen eller forklare, hvorfor en given regel har sin berettigelse. 

Med Færre regler og mindre bureaukrati præsenterer regeringen yderligere 130 konkrete 
initiativer, der skal bidrage til målsætningen om at fjerne administrative byrder og regler i den 
offentlige sektor for i alt 4 mia. kr. fra 2019 til 2022.  

Initiativerne falder inden for fire overordnede temaer. Vi ønsker mere tillid og større frihed i 
opgaveløsningen, og regeringen vil blandt andet igangsætte forsøg med friinstitutioner på en 
række områder, så medarbejderne i offentlige institutioner kan fritages fra statslige og kom-
munale regler og arbejde inden for friere rammer.  

Vi ønsker et opgør med puljetyranniet i den offentlige sektor. Regeringen foreslår derfor en 
række initiativer, der skal reducere antallet af puljer i den offentlige sektor, så færre midler 
bliver ædt op af administration frem for at blive brugt på velfærd. 

Vi ønsker at luge ud i eksisterende regler og registreringskrav og foreslår derfor blandt andet 
en række initiativer som opfølgning på de kulegravninger af regler og registreringskrav, som 
regeringen har gennemført på ældreområdet og dagtilbudsområdet. Vi tager samtidig initiativ 
til kulegravninger på nye velfærdsområder. 

Endelig ønsker vi et opgør med målmylderet i den offentlige sektor. Vi har en kompleks of-
fentlig sektor med mange forskellige myndigheder på flere niveauer – i stat, kommuner og 
regioner. Folketinget, kommunalbestyrelsen, regionsrådet og ledelsen på de enkelte instituti-
oner opstiller mange mål, der hver for sig har en berettigelse, men samlet set bidrager de til 
et betydeligt bureaukrati og utilstrækkeligt fokus i styringen i den offentlige sektor. Regerin-
gen foreslår derfor en reduktion i antallet af mål i den offentlige sektor.  

Udover initiativerne inden for de fire temaer kommer en lang række enkeltstående og konkre-
te initiativer rettet mod borgere og medarbejdere, der blandt andet er identificeret i en åben 
og inddragende proces. Fx har innovationsministeren gennemført en Danmarksturné med 
besøg i alle landets 98 kommuner, fem regioner og en række statslige arbejdspladser for 
blandt andet at få konkrete input til arbejdet med at afbureaukratisere den offentlige sektor. 
Samtidig har regeringen med kampagnen Meld en regel modtaget en lang række forslag fra 
borgere, faglige organisationer, medarbejdere og ledere i den offentlige sektor. Alle regerin-
gens 130 nye initiativer er beskrevet og uddybet på de følgende sider.  
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Temaer for regeringens afbureaukratiseringsinitiativer… 

Mere tillid og større frihed i opgaveløsningen  
Vi ønsker at sætte medarbejderne fri og give større frihed i opgaveløsningen. Derfor igangsætter re-
geringen blandt andet flere forsøg med friinstitutioner, hvor plejehjem, skoler, ungdomsuddannelser, 
dagtilbud og sociale botilbud bliver fritaget for statslige regler og lokal regulering, og tager initiativ til 
frihedspakker på undervisningsområdet, så skolerne sikres større frihedsgrader. 
 
Opgør med puljetyranniet  
Vi ønsker et opgør med puljetyranniet. Alt for mange ressourcer i den offentlige sektor bliver spildt på 
at ansøge om og administrere puljer mellem offentlige myndigheder. Det tager tid fra den borgernære 
velfærd og øger antallet af kolde hænder – på bekostning af de varme. Derfor vil regeringen reducere 
antallet af puljer markant og forenkle ansøgningsprocedurerne. 
 
Kulegravning af regler og registreringskrav  
Vi ønsker at luge ud i de eksisterende regler og registreringskrav. Regeringen har gennemført kule-
gravninger af regler og registreringskrav på ældreområdet og dagtilbudsområdet. Regeringen følger 
nu op på de første kulegravninger og præsenterer en række forslag til at fjerne unødvendige regler og 
registreringskrav på ældreområdet og dagtilbudsområdet. Samtidig igangsætter regeringen kulegrav-
ninger på nye velfærdsområder. 

Opgør med målmylderet  
Vi ønsker et opgør med målmylderet i den offentlige sektor. Der er opstillet alt for mange og alt for 
detaljerede mål for og i den offentlige sektor. Det skaber bureaukrati og kræver mange kolde hænder 
at administrere. Regeringen vil derfor gennemføre en sanering af målene i den offentlige sektor. 
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Medarbejdere og ledere er tættest på borgerne i hverdagen. Det er dem, som 
hver dag oplever, hvordan regler og registreringskrav stjæler tiden.  

Regeringen mener, at medarbejderne skal vises mere tillid og have større 
frihed i opgaveløsningen. Derfor vil regeringen lade medarbejdere, ledere 
regioner og kommuner pege på regulering, som de gerne vil fritages fra, så 
kvaliteten i opgaveløsningen kan styrkes i dagligdagen, og de kan få mere tid 
til kerneopgaven. 

 
Igennem mere end et år har regeringen inddraget blandt andet medarbejdere, ledere, borge-
re i arbejdet med at forny den offentlige sektor. For det er ude i virkeligheden, at de bedste 
idéer opstår. Det er der, man for alvor kan se tingene i en sammenhæng – hvordan man gør 
tingene mest fornuftigt med borgeren i centrum.  

Regeringen ønsker at inddrage medarbejdere og ledere og sætte dem fri, så kvaliteten i 
opgaveløsningen styrkes til gavn for borgeren. Vi skal have tillid til de mange dygtige medar-
bejdere, der hver dag knokler i den offentlige sektor. 
 
Derfor vil regeringen blandt andet give plejehjem, skoler, sociale botilbud, dagtilbud og andre 
offentlige institutioner i alle landets 98 kommuner mulighed for at blive fritaget for statslig og 
kommunal regulering.  

Regeringen vil også igangsætte en ny runde frikommuneforsøg. Frikommuneforsøg giver 
kommunerne mulighed for at afprøve nye løsninger, fx hvor reglerne er unødigt bøvlede, eller 
hvor der er overflødige krav til dokumentation.  

Med frikommuneforsøg III får kommunerne udstrakt frihed til at afprøve nye måder at løse 
deres opgaver på. Det skal sikre bedre og mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvali-
tet for pengene og mere tid til kernevelfærden i kommunerne. 

 3 Mere tillid og  
større frihed i  
opgaveløsningen 

Nyt kapitel 
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”Medarbejdere bruger meget tid på dokumentation af kontakt 
med borgerne. Det tager unødigt meget tid fra kerneopgaven.” 

- Kommune 
 

På grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet ønsker regeringen at give skolerne større 
frihedsgrader for at fremme skolernes mulighed for at fokusere på kerneopgaven – uddan-
nelse af høj kvalitet.  

Regeringen vil blandt andet introducere en række regelforenklinger for de frie grundskoler og 
eksempelvis give skolerne adgang til at etablere fælles ledelse og administrative fællesska-
ber på tværs af enheder samt lempe på en række af de krav, der hindrer skoler i at kunne 
oprette filialer.  

Regeringen igangsætter også et forsøg med selvstyrende skoler, som skal have frihed fra 
statslige og kommunale bindinger med inspiration fra de frie og private grundskoler og de 
selvejende ungdomsuddannelser. 

På ungdomsuddannelsesområdet vil regeringen ligeledes lave en forsøgsordning, hvor ung-
domsuddannelserne får friere rammer til at fastsætte egne faglige mål og til at tilrettelægge 
undervisningen. Derudover styrkes den enkelte institutions mulighed for at sammensætte 
bestyrelsen og ledelsen efter de ønsker og behov, som de måtte have. Det kan eksempelvis 
være at ansætte en rektor med erfaring fra erhvervslivet. 
 

Større frihed i opgaveløsningen 

Regeringen lægger op til følgende konkrete initiativer:  

Friinstitutioner i alle landets 98 kommuner 
Kvaliteten i opgaveløsningen på offentlige institutioner skal styrkes til gavn for borgerne, og medarbej-
derne skal have større frihed til at bruge deres faglighed i dagligdagen. 
 
Regeringen er allerede ved at igangsætte forsøg med friinstitutioner i en række kommuner på pleje-
hjem, dagtilbud og sociale botilbud. Regeringen vil videre ad den vej, og der igangsættes derfor flere 
forsøg med friinstitutioner på flere nye områder, og der åbnes samtidig op for forsøg med friinstitutioner i 
alle landets 98 kommuner. Institutionerne fritages forsøgsvis fra blandt andet statslige regler, kommunal 
regulering og lokale krav. De udvalgte institutioner får selv mulighed for at pege på, hvilken regulering 
de gerne vil fritages fra.  
 
Friinstitutionsforsøg på ungdomsuddannelserne 
På ungdomsuddannelsesområdet igangsætter regeringen et forsøg, hvor op til 25 institutioner får friere 
rammer til blandt andet at tilrettelægge uddannelsernes indhold og i forhold til bestyrelsernes 
sammensætning og kompetencer. 
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Større frihed i opgaveløsningen  

Forsøget skal skabe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for bedre opgaveløsning 
gennem regelforenklinger i institutionernes hverdag.  
 
Forsøg med selvstyrende skoler  
Regeringen foreslår, at der etableres en helt ny skoleform – selvstyrende skoler – som skal have fri-
hed fra statslige og kommunale bindinger med inspiration fra de frie og private grundskoler og de 
selvejende ungdomsuddannelser.  
 
Formålet er blandt andet at få viden om, hvordan skoler med større frihedsgrader og mere rum til 
lokal ledelse kan løfte elevernes læring og trivsel. 
  
Frihedspakke til de frie grundskoler  
Regeringen ønsker at give større frihedsgrader til de frie grundskoler og sikre, at skolerne får enklere 
og friere rammer til deres virke. Med frihedspakken lægger regeringen blandt andet op til, at skolerne 
skal have mulighed for at etablere fælles ledelse og administrative fællesskaber på tværs af skolerne.  
 
Formålet er, at den enkelte skole kan fokusere mere på den faglige kerneopgave og den 
pædagogiske ledelse frem for på de tekniske og administrative støttefunktioner. Derudover ønsker 
regeringen at tillade de frie grundskoler at etablere flere afdelinger. 
 
Flere udbud af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser 
Regeringen ønsker at udbrede den geografiske dækning af erhvervsuddannelserne og de erhvervs-
gymnasiale uddannelser og give unge mulighed for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller en 
erhvervsgymnasial uddannelse i samme miljø som deres kammerater på de almengymnasiale 
uddannelser. 
 
Regeringen vil etablere mere fleksible regler for udbud af ungdomsuddannelser, så det bliver muligt 
at udbyde erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser på flere offentlige og private 
gymnasiale institutioner i de egne, hvor der ikke findes et tilsvarende udbud i forvejen. Formålet er at 
sikre en bredere geografisk dækning af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser 
samt at sikre en lokal forankring af udbuddene. Undervisningsministeren skal godkende nye udbud. 
 
Frikommuneforsøg 
Regeringen vil sætte skub i nytænkningen og afprøvningen af innovative løsninger i kommunerne og 
indbyder derfor til nye frikommuneforsøg fra 2018 – Frikommuneforsøg III. Alle landets kommuner vil 
få mulighed for at fremlægge idéer til konkrete forsøg.  
 
Regeringen er optaget af, at de nye frikommuneforsøg bliver ambitiøse, fokuserede og sammen-
hængende med et væsentligt potentiale for nytænkning og forenkling af den offentlige opgaveløsning. 
Ligeledes vil der blive givet en særlig prioritet til forsøg, der har sammenhæng og effektivitet som 
fællesnævner. 
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Folketinget har skabt et puljetyranni i kommunerne og regionerne, hvor 
administrationen af ansøgningspuljer trækker for mange ressourcer væk fra 
den borgernære velfærd.  

Regeringen vil derfor tage et opgør med puljetyranniet inden for de store 
velfærdsområder, hvor alt for mange penge bliver ædt op af administration 
frem for at blive brugt på velfærd.  

 
Der uddeles hvert år omkring 3 mia. kr. gennem statslige ansøgningspuljer til kommuner og 
regioner inden for de store velfærdsområder. Regeringen mener, at det er et problem, at så 
mange penge bliver brugt på administration af puljer fremfor velfærd og vil derfor halvere 
antallet af ansøgningspuljer til kommuner og regioner inden for de store velfærdsområder 
inden år 2022. Ansøgningspuljer er dyre at administrere både for tilskudsgiveren og for til-
skudsmodtageren. Regeringen ønsker færre, men større puljer. Regeringen har således 
ingen ambition om, at sætte færre midler af til velfærd. Det afgørende er, at færre midler 
bliver brugt på administration af puljer, så pengene i stedet kan bruges på velfærd. For det 
giver ikke mening, at der anvendes mange ressourcer i den offentlige sektor på, at én myn-
dighed søger om puljemidler hos en anden myndighed. 
 

”Vi oplever, i forbindelse med administrationen af puljerne, 
meget ekstra arbejde til både staben og udførerdelen. Alene 
styringen af puljerne holder en del mennesker beskæftiget.” 

- Kommune 

 
For at udmønte en ansøgningspulje skal tilskudsgiveren både udarbejde bekendtgørelser og 
vejledninger, tage imod henvendelser, læse ansøgninger, skrive tilskudsbreve og give afslag, 
føre løbende kontrol med puljens anvendelse samt evaluere og rapportere om puljens målop- 

 

4 Opgør med  
puljetyranniet 

Nyt kapitel 

 



  
 

Færre regler og mindre bureaukrati · September 2018 20 20 

fyldelse og effekter. Samtidig er der også et stort ressourceforbrug for tilskudsmodtageren, 
som skal søge information om puljen, skrive ansøgninger og afgive løbende status på puljens 
anvendelse og målopfyldelse. Det fjerner vigtige ressourcer fra den borgerrettede velfærd.  
 

 
 
Alene på det statslige område var der i 2017 over 400 tilskudspuljer, hvoraf en væsentlig del 
var inden for de store velfærdsområder. I regeringens initiativ Meld en regel har der været et 
overvældende ønske fra kommunerne om at begrænse antallet af puljer, og mange medar-
bejdere har fundet anledning til at gentage ønsket, når regeringen har været på besøg ude i 
landet, blandt andet i forbindelse med innovationsministerens Danmarksturné. Når de vel-
færdsmedarbejdere, som er tættest på borgerne, råber vagt i gevær og beder om hjælp til at 
frigøre ressourcer fra administration til opgaveløsning, er det noget, regeringen hverken kan 
eller vil sidde overhørig. 
 

 

Et stort ressourcespild… 
 
I 2017 blev der opslået en ansøgningspulje til forebyggelse og håndtering af mobning. Puljen udgjor-
de 1 mio. kr. og kunne søges af blandt andet børneorganisationer og alle landets dagtilbud og skoler. 
Puljen blev udmøntet til kommuner og skoler, der hver modtog mellem 100.000 kr. og 265.000 kr.  
 
Puljens formål er i dette tilfælde uden tvivl vigtigt, og for de tilskudsmodtagere, der har fået støtte til 
deres projekt, har puljen givet et værdifuldt bidrag til en nødvendig indsats. Udmøntningen af midler 
sker dog ikke uden omkostninger – og disse omkostninger kan især for små puljer som denne være 
uforholdsmæssigt store. Med alle landets dagtilbud og skoler som potentielle ansøgere kan der selv 
for så lille en ansøgningspulje blive brugt flere måneders arbejde på puljeansøgning rundt omkring i 
det offentlige. Indsatsen er måske umagen værd for dem, der ender med at modtage tilskud, men for 
alle de andre er ressourcerne spildte.  

Opgør med puljetyranniet 

Regeringen lægger op til følgende konkrete initiativer: 
 

Færre og større puljer til kommuner og regioner 
Regeringen ønsker, at der fremover bliver langt færre ansøgningspuljer, særligt af de helt små puljer, 
som bliver slugt af administration. Regeringen vil derfor søge Folketingets opbakning til, at antallet af 
ansøgningspuljer målrettet kommuner og regioner skal halveres inden år 2022. Regeringen ønsker 
færre og større puljer og har således ingen ambition om at sætte færre midler af til velfærd. 
 
Regeringen vil desuden arbejde for, at nye ansøgningspuljer skal have en bevilling på minimum 10 mio. 
kr. 98 kommuner skal ikke bruge tid og kræfter på at søge om de samme små beløb. Færre midler skal 
forsvinde til bureaukrati, og flere midler skal ud og arbejde dér, hvor de faktisk gør nytte. 
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Opgør med puljetyranniet 

Et bedre og enklere overblik  
Mange kommuner har udtrykt deres frustration over, at det er vanskeligt at få overblik over tilgængelige 
ansøgningspuljer. Regeringen vil derfor sikre, at der etableres en kvartalsvis ”puljekalender”, så kom-
muner og regioner kan nøjes med at holde øje med nye puljer fire dage om året og bruge de resterende 
361 dage på at levere målrettet velfærd til borgerne. Regeringen har derudover allerede gjort det lettere 
at få overblik over eksisterende ansøgningspuljer gennem etableringen af en puljeportal, hvor alle 
statslige puljer fremadrettet vil blive annonceret. 
 
Tværpolitisk aftale med Folketingets partier  
Regeringen vil invitere Folketingets partier til at indgå en tværpolitisk aftale om et ”opgør med pulje-
tyranniet”, der indeholder regeringens målsætning om at halvere antallet af puljer frem mod 2022, og 
om at nye ansøgningspuljer skal have en bevilling på minimum 10 mio. kr. Det er Folketinget, der 
afsætter de mange ansøgningspuljer, og det er derfor op til Folketinget at tage ansvar for at sikre, at 
vigtige velfærdsindsatser ikke drukner i unødigt bureaukrati.  
 
Forenkling af støttestruktur på det frivillige socialområde  
Der blev i 2017 behandlet ca. 1.600 ansøgninger og udmøntet over 335 mio. kr. til frivillige foreninger på 
det sociale område. Regeringen vil gøre det lettere at være frivillig og sikre, at flest mulige kræfter kana-
liseres til de frivillige indsatser uden brug af unødige dokumentationskrav. Derfor vil regeringen med 15 
konkrete initiativer sikre en mere enkel støttestruktur på det frivillige sociale område, så det bliver lettere 
for frivillige foreninger og organisationer at navigere i tilskudsadministrationen.  

 
Fælles løsninger for tilskudsadministration  
Staten uddeler hvert år tilskudsmidler fra flere hundrede ansøgningspuljer til alt fra kommuner og 
regioner, universiteter, små opstartsvirksomheder, kunstnere osv. Men med de mange puljer er der 
opstået en tilskudsadministrativ regeljungle, som ansøgere og modtagere løbende må kæmpe med. 
Regeringen vil derfor tage initiativ til at rydde op i den tilskudsadministrative regeljungle, så det 
fremadrettet bliver enklere at ansøge om og modtage tilskud fra staten. Regeringen vil blandt andet 
ensrette de tilskudsadministrative regler og sikre, at der fremadrettet etableres fællesstatslige 
systemløsninger på tilskudsområdet. 
 
Smidigere puljeadministration 
Der bruges i dag for meget tid på at ansøge om midler fra de samme statslige puljer år efter år. Det 
binder ressourcer i bureaukrati frem for borgerrettede opgaver. Regeringen vil arbejde for, at puljer i 
højere grad udmøntes flerårigt, hvor det er relevant. Det vil reducere den tid, som bruges på at ansøge 
om midler fra statslige puljer. Den tid, der derved spares, kan i stedet bruges på borgerne. 
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Det er skidt for medarbejderen, men også barnet i vuggestuen eller for den 
ældre på plejehjemmet, hvis medarbejdernes tid bliver slugt af unødigt 
bureaukrati. Regeringen har derfor kulegravet ældreområdet og 
dagtilbudsområdet for regler og registreringskrav og vil i forlængelse heraf 
iværksætte en række tiltag, der kan frigøre tid på ældreområdet og 
dagtilbudsområdet. Regeringen tager samtidig initiativ til nye 
kulegravninger på undervisningsområdet og området for udsatte børn og 
unge.  
 

Regler og registreringskrav fylder for meget i det daglige arbejde. Mange medarbejdere og 
ledere melder, at for meget tid bliver brugt på bureaukrati, og der er for lidt rum for medarbej-
derne til at udfolde deres faglighed. Opråbet skal tages alvorligt. For hvis vi også i fremtiden 
skal kunne levere velfærd af høj kvalitet, er det nødvendigt, at det offentlige fokuserer mere 
på kerneopgaven og mindre på bureaukrati og unødvendigt papirarbejde. Bureaukratiet og 
papirarbejdet udspringer blandt andet af enkeltsager i medierne og en politisk tendens til at 
styre og regulere de mange på grund af noget, der er sket hos de få. Det skal der ryddes op i.  

Regeringen har derfor som ambition at kulegrave alle de store velfærdsområder for regler og 
registreringskrav. De første kulegravninger på ældreområdet og dagtilbudsområdet er færdi-
ge, og medarbejdere, ledere og faglige organisationer har været inddraget i arbejdet. Kule-
gravningerne viser, at der særligt på ældreområdet er et potentiale for at forenkle regler og 
registreringskrav, som udspringer af statslige krav.  
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Det vurderes i kulegravningen af ældreområdet, at der kan frigøres ressourcer svarende til 
ca. 2.000 årsværk fra bureaukrati og administration mv. til pleje og omsorg af ældre borgere. 
På dagtilbudsområdet er den statslige regulering i dag så begrænset, at kulegravningerne 
ikke peger på et konkret forenklingspotentiale. Der er dog et væsentligt potentiale i forhold til 
de lokale regler, bedre arbejdstidstilrettelæggelse og oprydning i lokale politikker. I kulegrav-
ningen af dagtilbudsområdet estimeres det på den baggrund, at der kan flyttes ca. 1.000 
årsværk til opgaver tættere på børnene.  

 

”Synes vi har mange politikker, og det er svært at finde hoved 
og hale i dem. Solpolitik, trafikpolitik, måltidspolitik, 
søvnpolitik, forældrepolitik. Politikkerne ligger bare der på 
intranettet.” 

- Leder af dagtilbud 

 

Øget anvendelse af digitale hjælpemidler til løbende dokumentation og kommunikation er et 
af de indsatsområder, som kulegravningerne klart anbefaler. Derudover er indsatser knyttet til 
den lokale arbejdstilrettelæggelse og tydeligere retningslinjer for det daglige arbejde klare 
ønsker fra velfærdsmedarbejderne. Medarbejderne i tilbud på både ældreområdet og dagtil-
budsområdet oplever, at antallet af kommunale strategier og politikker er stort og nogle gan-
ge modsatrettede.  

Regeringen vil nu som opfølgning på kulegravningerne foreslå en række initiativer og indgå 
et nationalt partnerskab med kommunerne og de faglige organisationer på både ældreområ-
det og dagtilbudsområdet om tiltag, der skal bidrage til at frigøre tid på områderne. For det er 
et fælles ansvar. Samtidig vil regeringen fortsætte med at kulegrave andre borgerrettede 
områder i samarbejde med medarbejdere, ledere og faglige organisationer.  

 

Kulegravninger af ældreområdet og dagtilbudsområdet  
 
Regeringen har gennemført kulegravninger af regler og registreringkrav på dagtilbudsområdet og 
ældreområdet. Kulegravningerne er gennemført i samarbejde med 12 kommuner, og over 100 pleje-
hjem, børnehaver og vuggestuer er involveret i undersøgelserne, ligesom de relevante faglige organi-
sationer er inviteret til at bidrage. I alt er flere hundrede medarbejdere inddraget i arbejdet med at 
tegne et nuanceret billede af den typiske arbejdsdag og give forslag til regulering og styring, som kan 
fjernes eller tilrettelægges bedre.  
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Opfølgning på kulegravninger 

Regeringen vil følge op på de første kulegravninger i et nationalt partnerskab med 
kommunerne og de faglige organisationer på både ældreområdet og dagtilbuds-
området. Regeringen vil konkret foreslå følgende tiltag som opfølgning på de første  
kulegravninger: 
 
Forenkling af krav til den sygeplejefaglige udredning 
Medarbejderne i ældreplejen oplever det uklart, hvornår der kan undlades systematisk vurdering af alle 
12 prædefinerede sygeplejefaglige områder. Regeringen vil forenkle og præcisere kravene til dokumen-
tation af den sygeplejefaglige udredning. På den måde gøres det blandt andet klart, hvornår dokumen-
tation kan undlades, så medarbejderne i stedet kan anvende tiden sammen med de ældre.  

Forenkling af krav til dokumentation i det fælles medicinkort 
Medarbejderne i ældreplejen oplever det som unødigt tidskrævende at skulle bruge dokumentationstid 
på at ændre navnet frem for at angive det aktive indholdsstof i medicinen på borgernes personlige me-
dicinliste.  
 
Regeringen ønsker at se på muligheden for at reducere registreringsbyrden i kommunerne ved hyppige 
ændringer mellem lægemidler med samme aktive indholdsstof. Der er pr. 1. januar 2014 igangsat en 
ordning, der skal afhjælpe nogle af de ulemper, der kan opstå som følge af reglerne om generisk substi-
tution, herunder risikoen for forveksling af lægemidler med henblik på at øge patientsikkerheden. Afrap-
portering fra forsøgsordningen forventes klar i efteråret 2018, og resultaterne heraf vil indgå i det arbej-
de, der herefter igangsættes om, hvordan man kan adressere personalets oplevelse af unødige regi-
streringer.  

Forenkling af krav til indberetning af utilsigtede hændelser  
Det skal være muligt for medarbejderne i kommunerne at indberette utilsigtede hændelser af mindre 
alvorlig karakter samtidig i stedet for omgående og hver for sig. Det frigør tid fra administrative opgaver, 
som medarbejderne i stedet kan anvende sammen med borgerne.  

Korrekt registrering af medicinoplysninger i det fælles medicinkort (FMK)  
Personalet i ældreplejen oplever, at de bruger unødig tid på at kontakte den praktiserende læge, fordi 
der opstår tvivl om medicinoplysningerne i det fælles medicinkort (FMK). Kulegravningens observatio-
ner vil indgå som et væsentligt videns- og erfaringsgrundlag for kvalitetsarbejdet med FMK, herunder i 
form af en øget vejledning i brug af FMK.  
 

Regeringen vil desuden drøfte resultaterne af de første kulegravninger med  
kommunerne og faglige organisationer under følgende temaer:  
 
Nedbringelse af sygefravær  
Kommunalt og regionalt ansatte har i gennemsnit ca. 11 sygedage om året. 11 sygefraværsdage på et 
år i hver af disse sektorer svarer til ca. 36.000 fuldtidspersoner. Regeringen vil i det kommende reform-
spor om ledelse og kompetencer komme med forslag til at nedbringe sygefraværet. Mindre sygefravær 
og højere trivsel kan frigøre betydeligt tid til kerneopgaven. 
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Opfølgning på kulegravninger  

Ledelse og lokal arbejdstilrettelæggelse 
Der er store kommunale og lokale forskelle på, hvordan arbejdet tilrettelægges lokalt. Det er en styrke 
ved det kommunale selvstyre. Samtidig indikerer forskellene, at der nogle steder er potentiale for at 
tilrettelægge arbejdet bedre. På den baggrund vil regeringen blandt andet drøfte med KL, hvordan 
personaleressourcerne kan bruges bedre for at øge den tid, som medarbejderne anvender til gavn for 
borgerne.  
 

Endelig vil regeringen igangsætte nye kulegravninger på henholdsvis undervisnings-
området og området for udsatte børn og unge:  
 
Kulegravning af undervisningsområdet og området for udsatte børn og unge  
Det er regeringens ambition, at der skal gennemføres kulegravninger af regler og registreringskrav på 
alle de store velfærdsområder. Regeringen vil i efteråret igangsætte nye kulegravninger af henholdsvis 
undervisningsområdet og området for udsatte børn og unge. Kulegravningen på undervisningsområdet 
igangsættes under hensynstagen til det arbejde på området, som Lærerkommissionen skal udføre i for-
længelse af OK18.  
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Der er opstillet mange mål i og for den offentlige sektor. Der er både politiske 
mål, men også mål fastsat i den enkelte forvaltning eller i den enkelte 
institution.  

Regeringen ønsker at rydde op i målmylderet og reducere antallet af mål, så 
den offentlige sektor i højere grad styres efter få og klare mål.  

 
Få og klare mål kan være med til at sætte en retning og drive den offentlige sektor i den rig-
tige retning. På de større velfærdsområder er der dog i dag opstillet en lang række forskellige 
mål. For vi har en kompleks offentlig sektor med mange forskellige myndigheder på flere 
niveauer – i stat, kommuner og regioner.  

Folketinget, kommunalbestyrelsen, regionsrådet og ledelsen for de enkelte institutioner opstil-
ler mange mål, der hver for sig har en berettigelse, men samlet set bidrager de til et betyde-
ligt bureaukrati og manglende fokus i styringen af den offentlige sektor. Det skaber forvirring 
hos ledere og medarbejdere, og det skaber bureaukrati og kræver mange kolde hænder at 
administrere – på bekostning af de varme.  

Samtidig er der i dag ikke noget klart overblik over, hvordan de mange mål spiller sammen, 
om nogle mål er i konflikt med hinanden, og hvorvidt målene fokuserer på resultater og effek-
ter for borgeren. De mange mål inden for de enkelte sektorer er ligeledes med til at fastholde 
siloerne i den offentlige sektor. Der er behov for at rydde op.  

Det er ikke kun fra politisk side, at der opstilles mål, som medarbejdere og ledere skal styre 
efter. Også på de enkelte offentlige arbejdspladser er der opsat en lang række mål. Regerin-
gen ønsker derfor at reducere antallet af mål i den offentlige sektor, så der i langt højere grad 
arbejdes ud fra færre mål og mål, der gavner borgerne og er værdiskabende for arbejdet. Det 
skal bidrage til at sikre en klar retning for arbejdet i den offentlige sektor.  
  

 

 

6 Opgør med  
målmylderet 

Nyt kapitel 
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Som opfølgning på kulegravningerne og som led i det nationale partnerskab med kommuner-
ne og de faglige organisationer vil regeringen tage initiativ til, at der indgås en aftale om at 
reducere antallet af mål i den offentlige sektor, samt arbejde for bedre mål og målemetoder. 
Regeringen vil ligeledes opfordre til, at der lokalt indgås aftaler om at begrænse mængden af 
mål til et minimum. 
 

Eksempel fra en offentlig institution – fire overordnede mål 
bliver til 95 mål i det udførende led … 

 

 

Ofte bliver få mål på det øverste led i en organisation til mange mål i det udførende led. I eksemplet 
illustreret ovenfor er fire overordnede strategiske mål for en offentlig institution eksempelvis blevet til 
95 forskellige mål i det udførende led. Det er mange mål, og det skaber en risiko for et betydeligt 
bureaukrati og manglende fokus i styringen.  

Opgør med målmylderet 

Regeringen lægger op til følgende konkrete initiativ:  

Sanering af mål i den offentlige sektor 
Regeringen vil rydde op i den store mængde af mål, der er sat op i den offentlige sektor. Regeringen vil 
derfor reducere antallet af mål i den offentlige sektor og arbejde for bedre mål og målemetoder. 
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Regeringen vil gennemføre en række konkrete, enkeltstående 
regelforenklinger, der skal fjerne bøvl og bureaukrati for borgere og 
medarbejdere i den offentlige sektor.  

 
Udover de skitserede afbureaukratiseringsinitiativer i de foregående afsnit foreslår regeringen 
yderligere en række konkrete, enkeltstående initiativer, der skal bidrage til at indfri målsæt-
ningen om at fjerne administrative byrder og regler i den offentlige sektor for 4 mia. kr. fra 
2019 til 2022. Flere af forslagene bidrager endvidere til at lempe byrderne for virksomheder-
ne og bidrager dermed til at opfylde regeringens målsætning om at lette byrder for erhvervsli-
vet med 4 mia. kr. frem mod 2020. 

Initiativerne er rettet mod borgere og medarbejdere og er identificeret i en åben og inddra-
gende proces. Fx har innovationsministeren gennemført en Danmarksturné med besøg i alle 
landets 98 kommuner, fem regioner og en række statslige arbejdspladser for blandt andet at 
få konkrete input til arbejdet med at afbureaukratisere den offentlige sektor. Samtidig har 
regeringen med kampagnen Meld en regel modtaget en lang række forslag fra borgere, fag-
lige organisationer, medarbejdere og ledere i den offentlige sektor. Initiativerne skal bidrage 
til at fjerne bøvl og bureaukrati for borgere og medarbejdere.  
 

7 Mindre bøvl for 
borgere og  
medarbejdere  

Nyt kapitel 

 

Mindre bøvl for medarbejderne… 

Revision af reglerne om journalføring på sundhedsområdet 
Alle autoriserede sundhedspersoner skal føre patientjournal ved behandling af patienter på offentlige eller 
private sygehuse, klinikker, ambulatorier, i privat praksis, i forbindelse med behandling i private hjem, herun-
der vagtlægeordninger samt på offentlige og private institutioner. Der er derfor et stort potentiale for at frigøre 
tid til yderligere patientkontakt, hvis reglerne kan forenkles. 
 
Regeringen ønsker at modernisere og afbureaukratisere reglerne om journalføring og dermed flytte timer og 
arbejdskraft væk fra computeren til patientkontakt uden at gå på kompromis med patientsikkerheden. 
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Mindre bøvl for medarbejderne… 

Forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen 
Regeringen og KL har i fællesskab udarbejdet en række anbefalinger til afbureaukratisering af ældreområ-
det.  
 
Regeringen vil sammen med KL fjerne regler og dokumentationskrav, som binder personaleressourcer til 
administrative opgaver frem for pleje og omsorg af de ældre.  

Færre forstyrrelser 
Der udarbejdes løbende en række undersøgelser på de større velfærdsområder. Det kan fx være ministerier, 
der sender spørgeskemaer rundt til landets kommuner, eller kommunale forvaltninger, der retter henvendel-
se til de lokale institutioner. De mange henvendelser øger de administrative opgaver i den offentlige sektor 
og tager tid fra kerneopgaven.  
 
Regeringen vil derfor arbejde for, at antallet af henvendelser til kommuner, regioner og de lokale institutioner 
halveres, og at henvendelserne altid sker digitalt. 

Lovkompasset – en mere overskuelig lovgivning 
Lovkompasset anvendes i dag på Miljø- og Fødevareministeriets område. Lovkompasset er et afbureaukrati-
seringsværktøj til lovgivning, som kan give en mere enkel, klar og sammenhængende lovstruktur. Hermed 
bliver lovgivningen nemmere at overskue for borgere og virksomheder samt lettere at administrere for myn-
digheder. 
 
Regeringen ønsker at anvende Lovkompasset på andre lovgivningsområder som et afbureaukratiserings-
værktøj til en mere logisk og strukturelt ensartet opdeling af lovbestemmelserne.  

Obligatoriske handleplaner 
I dag er der krav til, at erhvervsskolerne som en del af deres kvalitetsarbejde skal udarbejde handlingsplaner 
for øget gennemførsel, hvilket kan forekomme bureaukratisk for erhvervsskolerne.  
 
Regeringen vil derfor ophæve formkravet om udarbejdelse af handlingsplaner for øget gennemførelse. Initia-
tivet skal medvirke til at forenkle reguleringen af erhvervsskolerne, så de kan fokusere på kerneopgaven – 
det vil sige undervisning. Initiativet fjerner ikke kvalitetsreglernes krav til skolerne om evalueringsprocesser 
og opfølgningsplaner, blot formkravet. 
 
Nationale test 
De nationale test anvendes i lærernes pædagogiske arbejde og som indikator for den generelle faglige ud-
vikling på skole-, kommune- og nationalt niveau.  
 
Regeringen vil derfor igangsætte en omfattende evaluering af de nationale test, så lærerne lettere kan tolke 
resultaterne og tilrettelægge undervisningen på baggrund heraf. 
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Mindre bøvl for medarbejderne… 

Modernisering af køreuddannelsen 
Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 og har siden da ikke været underlagt væsentlige forandringer. 
Kørelærerne arbejder som følge heraf i dag under et meget detailreguleret system, hvor undervisningen skal 
gennemføres i overensstemmelse med detaljerede undervisningsplaner. 
 
Regeringen vil derfor underlægge køreuddannelsen en gennemgribende revision med fokus på regelforenk-
ling og øget brug af digitalisering.  

Harmonisering af bevillingsbetingelser 
Der findes i dag mange forskellige regler for tilskudsadministration og brug af budget- og regnskabsskemaer 
på tværs af statslige tilskudsordninger til forskning og innovation. De forskellige regler betyder, at administra-
tionsbyrden stiger med antallet af tilskudsordninger, der skal håndteres. Det rammer især større virksomhe-
der og forskningsinstitutioner, der administrerer mange forsknings- og innovationsprojekter med forskellige 
bevillingsgivere. Det er tid, der kunne være bedre brugt på forskning.  
 
Regeringen vil derfor harmonisere bevillingsbetingelserne for blandt andet forskere og virksomheder, så de i 
mindre grad skal koncentrere sig om administration.  

Én samlet elevplan 
Folkeskolen omfatter ca. 550.000 elever, der alle får udarbejdet elevplaner. Elevplanen skal opdateres mini-
mum en gang årligt. Hertil kommer, at elevplanen i 8.-9. klasse skal indeholde en uddannelsesparathedsvur-
dering, en uddannelsesplan og en studievalgsportfolio. Den nuværende elevplan opleves som et unødigt 
omfattende dokumentationskrav, der kun i begrænset omfang fungerer efter hensigten.  
 
Der bliver brugt mange ressourcer på at udarbejde de mange tusinde elevplaner, og regeringen ønsker der-
for at forenkle elevplaner i folkeskolen, herunder undersøge hvordan de forskellige planer kan integreres i én 
samlet elevplan. 

Enkel administration i staten  
Der er behov for kontinuerligt fokus på forenkling og udvikling af rammebetingelserne for at sikre en moder-
ne, digital og effektiv statslig administration. Det frigiver tid og ressourcer til at løse de statslige kerneopga-
ver. 
 
Regeringen vil derfor med ca. 40 initiativer til forenkling og afbureaukratisering understøtte en modernisering, 
digitalisering og effektivisering af den statslige administration ved blandt andet at sikre en bedre integration 
af datastrukturer på tværs af den statslige sektor. 

Bedre koordinerede tilsyn 
En lang række offentlige tilsyn fører i dag tilsyn med myndigheder og virksomheder (Arbejdstilsynet, Fødeva-
restyrelsen, Socialtilsynene mv.). De mange tilsyn tager unødig tid fra kerneopgaven, hvis ikke tilsynene ko-
ordineres hensigtsmæssigt.  
 
Regeringen vil derfor forenkle de offentlige tilsyn, så de koordineres bedre fremadrettet under hensyntagen 
til de særlige fagligheder, der gør sig gældende inden for konkrete tilsynsaktiviteter. 
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Mindre bøvl for medarbejderne… 

Smartere og mere effektivt indkøb  
I den offentlige sektor køber vi hvert år ind for ca. 300 mia. kr., og indkøbet har stor betydning for vores fæl-
les velfærd. Det forpligter til, at vi køber klogt og professionelt, så vi kan få mest mulig velfærd for pengene. I 
dag spilder vi på en række indkøbsområder penge på unødigt dobbeltarbejde og går glip af fordele ved ikke 
at samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Dermed får borgerne heller ikke så meget velfærd for skat-
tekronerne, som de kunne have fået. 
 
Regeringen vil i efteråret 2018 invitere KL og Danske Regioner til at aftale fælles måltal for effektivisering af 
offentlige indkøb, der rækker frem mod 2025. Der skal være et klart mål for, hvor mange penge der kan fri-
gøres via mere effektivt indkøb - penge der kan bruges på mere velfærd.  

Forenkling af arbejdsmiljøregler 
Regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet består af arbejdsmiljøloven og flere end 100 bekendtgørelser. Det 
gør regelværket både omfattende og komplekst.  
 
Omfanget og kompleksiteten af arbejdsmiljøreglerne kan være ressourcekrævende for virksomhederne at 
efterleve. De danske regler om arbejdsmiljø udgør rygraden af et sundt arbejdsliv, men de må ikke udgøre 
en barriere for danskernes arbejdsliv og et konkurrencedygtigt arbejdsmarked.  
 
Regeringen vil foretage en gennemgående regelforenkling af arbejdsmiljøreglerne med fokus på blandt an-
det, at arbejdsmiljøreglerne ikke utilsigtet står i vejen for frivilliges muligheder for at bidrage i civilsamfundet, 
unges muligheder for at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet, samt at erhvervslivet ikke pålægges unø-
digt store byrder. Regelforenklingen vil tage udgangspunkt i den kampagne, der har kørt hen over foråret, 
hvor regeringen har modtaget 400 forslag til bedre arbejdsmiljøregler fra borgere, virksomheder og organisa-
tioner. Regeringen vil i det videre arbejde kvalificere omkring 40 forslag, som vurderes at have et konkret 
forenklingspotentiale, samt afdække eventuelle andre relevante regelforenklinger på området. 

Aflastning af de alment praktiserende læger 
De alment praktiserende læger spiller en nøglerolle i vores sundhedsvæsen i et tæt samarbejde med sygehu-
sene og de kommunale sundhedstilbud. I dag oplever en del danskere desværre, at det kan være svært at fin-
de en læge i nærområdet, der har plads til flere patienter. Det skyldes blandt andet, at praktiserende læger bru-
ger tid på administrative opgaver som fx at udfylde attester for forskellige myndigheder og private virksomhe-
der. Tid, som kunne være blevet brugt på patientkontakt. 
 
Regeringen vil aflaste de praktiserende læger og igangsætter et analysearbejde, der har til formål at se på, om 
der er områder, som i dag varetages af almen praksis, der mere hensigtsmæssigt kan håndteres et andet sted.  
 
Mindre grad af involvering af politiet i vejsager 
Vejmyndigheden foretager (kommunen for kommunalveje og Vejdirektoratet for statsveje) sagsbehandlingen 
af sager om færdselsmæssige bestemmelser, fx ændring af hastighedsbegrænsning eller etablering af ube-
tinget vigepligt. Når vejmyndigheden har godkendt de fremlagte planer, skal politiets samtykke indhentes. 
Vejmyndigheden kan dog varetage flere af sagerne uden eller med en mere begrænset involvering af politiet. 
 
Regeringen vil derfor frigive ressourcer til politiet ved, at de i mindre grad skal involveres i afgørelsen af 
vejsager. Det vil tilmed kunne forenkle sagsbehandlingen for vejmyndigheden. 
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Mindre bøvl for  borgerne… 

Smidigere tildeling af hjælpemidler  
I en række situationer ender personer med handicap med at stå uden hjælpemidler i en længere periode. Når 
en borger med handicap i en overgangsperiode eksempelvis går fra uddannelse til beskæftigelse, kan borgeren 
ofte ende med at stå i en situation, hvor der ikke er adgang til hjælpemidler. Det skyldes, at hjælpemidler på 
handicapområdet er underlagt et decentraliseret sektoransvar.  
 
Regeringen vil derfor som en del af et kommende udspil til styrkelse af beskæftigelsen for borgere med han-
dicap iværksætte et eller flere initiativer, der kan afhjælpe denne problematik. 

Lempelse af samtykkereglerne 
Det er tidskrævende for kommuner og borgere, at der skal indhentes nyt samtykke til selv mindre sundheds-
faglige behandlinger af varigt inhabile, fx borgere med demens. 
  
Regeringen vil derfor lempe reglerne for samtykke i sundhedsloven ved at indføre mulighed for, at pårørende 
til varigt inhabile kan give generelt stedfortrædende samtykke til, at plejepersonalet kan iværksætte visse 
mindre undersøgelser og eventuelt behandlinger af den varigt inhabile patient. Lempelsen gennemføres un-
der hensyntagen til patienternes sikkerhed. 

Forenkling af reglerne for egenbetaling 
Der kan opkræves egenbetaling for hjælp efter servicelovens § 84 til afløsning eller aflastning til ægtefælle, 
forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
samt til midlertidigt ophold for personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Reglerne 
vurderes dog at være komplicerede at anvende for kommunerne. Samtidigt kan det være svært for borgerne 
at gennemskue, hvad der indgår i den egenbetaling, de opkræves, og om de opkræves det rette beløb. 
  
Regeringen vil derfor forenkle reglerne for egenbetaling. Det vil bidrage til at lette administrationen i kommu-
nerne samt gøre det nemmere for borgerne at have klarhed over grundlaget for egenbetalingen.  

Enkel adgang til tolkning for borgere med hørehandicap 
Den gældende ansvarsfordeling mellem kommune, region og stat for tolkeydelser til borgere med hørehan-
dicap kan opleves uklar af både borgere og myndigheder. Det kan betyde, at borgere med hørehandicap har 
svært ved at finde den rette indgang til tolkning. 
 
Regeringen vil tage initiativ til at etablere én fælles indgang på tværs af sektorområder, så borgere med hø-
rehandicap sikres en enkel, smidig og bedre adgang til tolkning på tværs af sektorer. 

Bedre buspassagerrettigheder 
Trafikselskaberne har fastsat en række rettigheder for deres passagerer. Dog er der en synlig variation i dis-
se rettigheder, hvilket gør det besværligt for passagererne at danne sig et overblik over rettighederne og 
dermed anvende dem.  
 
Regeringen vil derfor sikre, at alle de regionale busselskaber giver deres passagerer de samme grundlæg-
gende rettigheder, så man er stillet ens, uanset hvor i landet man som passager rejser med den kollektive 
bustrafik, og så det gøres gennemskueligt for de rejsende, hvilke passagerrettigheder de har. 
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Mindre bøvl for  borgerne… 

Afbureaukratisering af reglerne på høreapparatområdet 
Der er i dag lang ventetid på offentlig høreapparatbehandling, og gennemsigtigheden om det private tilbud 
på høreapparatbehandling er lav. 
 
Regeringen vil derfor tage initiativ til blandt andet at nedbringe ventetiden på høreapparatbehandling og øge 
gennemsigtigheden om det private tilbud på høreapparatbehandling via fx lettilgængelig prisinformation, kva-
litetsdata samt oplysninger om virksomhedens ejerforhold.  

Forenkling af sagsbehandling på kørekortområdet 
Der er i dag lange sagsbehandlingstider i kørekortsager, da mange myndigheder ofte involveres i processer-
ne. 
 
Regeringen vil derfor undersøge, hvordan man kan forbedre kørekortsagsbehandlingen på tværs af offentli-
ge myndigheder. 

Regelforenkling og afbureaukratisering – udenlandsk arbejdskraft 
Virksomheder, universiteter mv. oplever bureaukratiske sagsgange i forbindelse med tiltrækningen af uden-
landsk arbejdskraft. 
 
Regeringen vil derfor som en del af et kommende udspil om udenlandsk arbejdskraft regelforenkle området 
og blandt andet kigge på beløbsordningens krav om dansk bankkonto, øget mulighed for virksomhedsinternt 
stillingsskifte på samme opholdstilladelse og mere fleksibelt korttidsspor på fast track-ordningen. 

Ændring af partshøringsreglerne i forvaltningsloven  
I dag sendes hvert år flere hundredetusinde partshøringsbreve til borgerne forud for, at en myndighed kan 
træffe en afgørelse og sende den til borgeren. På nogle områder kan partshøring og meddelelse af den for-
ventede afgørelse med fordel ske i det samme brev. Det kan fx være, hvor der sker løbende udbetalinger af 
en ydelse, og hvor ydelsen bliver justeret ved ændringer i indkomst. 
  
Regeringen vil præcisere reglerne i forvaltningsloven, så det bliver klarere, hvornår partshøring og den for-
ventede afgørelse kan slås sammen i ét brev. Det sikrer, at borgernes ret til at blive hørt bevares samtidig 
med, at borgerne ikke bliver forstyrret unødigt med flere breve om samme sag. 

Harmonisering af klagefrister, forenkling af ligestillingsredegørelsen, mv. 
Mange har benyttet kampagnen Meld en regel til at pege på forslag til regler, som med fordel kan afskaffes eller 
forenkles med henblik på at komme bøvl og unødigt bureaukrati til livs.  
 
Regeringen vil på den baggrund arbejde videre med flere mindre initiativer, herunder forenkling af indholdet i 
ligestillingsredegørelserne og harmonisering af klagefristerne på det gymnasiale område.  
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Mindre bøvl for  borgerne… 

Sammenlægning af tandplejeordninger 
I Danmark er der mindst 14 særskilte regulerede tandplejeordninger, som er målrettet bestemte mål-
grupper. Det resulterer i et overlap mellem flere af ordningernes formål og målgrupper, som gør, at 
patienterne kan opleve usammenhængende patientforløb og gå glip af relevante tilbud på grund af 
manglende overblik over ordningerne. 
 
Regeringen vil derfor se på mulighederne for en forenkling af ordningerne, som kan bidrage til et mere 
sammenhængende og målrettet tilbud i tandplejen. 
 
Alle borgere skal kunne beholde egen læge ved flytning 
Mange borgere føler en tæt tilknytning til deres praktiserende læge og er mest trygge ved at kunne bevare 
tilknytningen til lægen, selvom de flytter.  
 
Regeringen vil derfor sikre, at alle borgere får mulighed for at beholde deres egen læge ved flytning – 
uanset hvor langt væk borgeren flytter. Muligheden vil gælde, selvom lægen ellers har lukket for tilgang af 
nye patienter. 
 
Gebyrfrit at skifte til en fast læge på plejecentret  
Mange borgere, der bor på et plejecenter, oplever tryghed ved at være tilknyttet en fast læge på plejecentret. 
I dag oplever borgere, der bor på plejecenter, at de skal betale et gebyr for et nyt sundhedskort, hvis de øn-
sker at skifte til den fasttilknyttede læge.  
 
Regeringen vil derfor fjerne gebyret. For det skal være lettere at skifte til den fasttilknyttede læge.  

Digital Post på sundhedsområdet  
Både patienter, læger og privathospitaler oplever unødigt bøvl, når der i forbindelse med behandlingsforløb 
og undersøgelser er behov for at kommunikere digitalt.  
 
Regeringen vil undersøge mulige løsninger, så borgerne digitalt kan modtage vigtige breve fra læger, privat-
hospitaler mv. på samme måde som offentlige sygehuse uden først at skulle afgive samtykke. 

Ydelsesforenkling – særlig støtte  
I dag varetager både kommunerne og Udbetaling Danmark opgaver vedrørende den særlige støtte, og Ud-
betaling Danmark administrerer samtidig boligstøtten. Med det nuværende opgavesplit betyder det, at kom-
munerne afgør, om man er berettiget til særlig støtte, men det er Udbetaling Danmark, som udbetaler ydel-
sen og evt. regulerer den som følge af kontanthjælpsloftet. For borgerne er det unødigt indviklet, og det giver 
administrative udfordringer både for kommunerne og Udbetaling Danmark med øget risiko for fejludbetaling 
mv. 
 
Det er regeringens ambition at ændre opgavesplittet for særlig støtte, så tildelingen af særlig støtte flyttes til 
Udbetaling Danmark i sin helhed. Samtidig vil regeringen undersøge mulighederne for at forenkle reglerne 
om særlig støtte. Formålet er at sikre en mere effektiv og smidig administration af særlig støtte. 
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Mindre bøvl for  borgerne… 

Administrationsforenkling af helbredstillægget  
Helbredstillæget er en hjælp til pensionister til at dække udgifter til eksempelvis medicin, tandlæge, høreap-
parater, fysioterapi, mv. Helbredstillægget indebærer i dag en forholdsvis tung administration. Landsdæk-
kende takster og bedre muligheder for automatiseret afregning kan gøre, at borgere bliver fri for at have ud-
læg i forbindelse med sundhedsudgifter, der først senere betales tilbage.  
 
Regeringen vil præsentere konkrete modeller for forenkling af administrationen på området.  

Forenklet administration af rimelighedskravet 
Rimelighedskravet skal sikre et rimeligt forhold mellem antal personer i ordinær beskæftigelse og personer i 
løntilskudsjob og virksomhedspraktik på de enkelte arbejdspladser. 
 
Administrationen af rimelighedskravet skal være så enkel som mulig. Derfor har regeringen i Aftale om for-
enkling af beskæftigelsesindsatsen aftalt, at rimelighedskravet skal digitaliseres, og at der skal indføres en 
enkel og afbalanceret model for opgørelse af rimelighedskravet. Den konkrete udmøntning drøftes i en ar-
bejdsgruppe med DA, LO og KL, og partierne bag aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats skal god-
kende den endelige udmøntning. 

Afbureaukratisering af specialpædagogisk støtte (SPS) 
Specialpædagogiske støtte (SPS) har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsned-
sættelse – uanset denne – kan gennemføre en ungdomsuddannelse i lighed med andre studerende.  
 
Regeringen vil lette ungdomsuddannelsernes administrative byrde i forbindelse med ansøgning om og tilde-
ling af støtte til elever med handicap. I forbindelse med udformning af en konkret model inddrages praktikere. 

Digitalisering af ansøgning om fri proces 
Fri proces er, når staten yder økonomisk bistand for at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Ci-
vilstyrelsen modtager årligt 3.000-3.500 ansøgninger om fri proces. Mere end to tredjedele af ansøgningerne 
mangler i dag en eller flere af de oplysninger, der efterfølgende skal indhentes hos ansøgeren, hvilket er en 
krævende proces, som forlænger sagsbehandlingstiden.  
 
Regeringen vil derfor gøre ansøgningsprocessen digital. Dette vil medvirke til at sikre en hurtigere og mere 
effektiv sagsbehandling og være tidsbesparende for borger såvel som medarbejder.  
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Siden valget i 2015 har regeringen afsluttet og igangsat over 100 initiativer, 
der vil medføre forenkling, afbureaukratisering og smidigere arbejdsgange 
på de centrale velfærdsområder. 
 

 Afsluttede og  
igangsatte afbureau-
kratiseringsinitiativer 

Nyt kapitel 

 

Afsluttede og igangsatte afbureaukratiseringsinitiativer… 

Initiativer Beskrivelse 

Formueordningen mellem 
ægtefæller 

Ægtefællers adgang til at indgå aftale om deres formueordning er blevet 
udvidet. 

Forenkling af reglerne for 
egenbetaling for ophold på 
boformer  

Der er fastsat nationale satser for egenbetaling for ophold på boformer efter 
servicelovens §§ 109 (kvindekrisecentre) og 110  
(herberger, forsorgshjem mv.). 

Finansiering af sikrede  
institutioner 

Finansieringsreglerne for sikrede institutioner er samlet et sted, og det er 
tydeliggjort, at der skal ske en økonomisk adskillelse af udgifter til henholds-
vis undervisningsformål og sociale formål. 

Forenkling af budgetskema til 
brug for socialtilsyn 

Forenkling af budgetskema til brug for socialtilsynenes tilsyn med de sociale 
tilbud. 

Revision af servicelovens  
voksenbestemmelser 

Ved revisionen af servicelovens voksenbestemmelser indgår initiativer vedr. 
lettere og hurtigere sagsbehandling i sager om hjælpemidler og forbrugs-
goder samt en forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen. 

Ny databekendtgørelse på 
socialområdet 

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som giver Børne- og Socialministeriet 
hjemmel til at udstede en databekendtgørelse, der samler alle regler og 
informationer om dataindberetningen på området ét sted.  

Sanering i Børne- og 
Socialministeriets statistikker 
på socialområdet 

Børne- og Socialministeriet har arbejdet målrettet på at sikre, at det kun er 
de mest nødvendige data, der indsamles centralt. Der er tale om betydelige 
saneringer, som vil lette indberetningsbyrden i kommunerne væsentligt. 
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Afsluttede og igangsatte afbureaukratiseringsinitiativer… 

Initiativer Beskrivelse 

Afskaffelse af 
særhandleplaner 

Regeringen tager initiativ til, at særhandleplaner (kriminalitet, misbrug) 
afskaffes og indarbejdes i den almindelige handleplan for udsatte børn og 
unge og i det løbende opfølgningsarbejde. 

Afskaffelse af afgørelse om 
revision af handleplan for 
udsatte børn og unge 

Regeringen tager initiativ til, at afgørelse om revision af handleplan for 
udsatte børn og unge afskaffes. Når man har haft en samtale med barnet 
eller har fulgt op på barnets handleplan, er det naturligt at justere handle-
planen, hvis der er behov for dette. 

Afskaffelse af børnesamtale 
ved økonomiske bevilliger til 
familien 

Regeringen tager initiativ til, at kravet om børnesamtaler efter servicelovens 
§ 48 afskaffes i de situationer, hvor der træffes afgørelse om økonomisk 
støtte til familien efter servicelovens § 52 a, fx i sager om huslejerestance-
sager, P-stave mv. 

Serviceeftersyn af 
magtanvendelsesreglerne i 
serviceloven 

Der er indgået en bred politisk aftale om revision af magtanvendelses-
reglerne i serviceloven. Med aftalen præciseres reglerne, og der etableres 
hjemmel til, at personalet kan anvende magt akut – dvs. uden forudgående 
afgørelse fra kommunalbestyrelsen – i en række situationer, hvor der er fare 
på færde. I aftalen indgår desuden et nemt anvendeligt indberetningsskema, 
som vil gøre det nemmere for personalet at registrere og indberette 
magtanvendelse. 

Serviceeftersyn af 
magtanvendelsesreglerne  
på demensområdet 

Reglerne for magtanvendelse på demensområdet revideres ligeledes på 
baggrund af en bred politisk aftale. Med aftalen er der blandt andet skabt 
mulighed for, at personalet i bestemte situationer kan anvende indgreb for at 
sikre omsorgen over for borgeren uden forudgående afgørelse fra kom-
munalbestyrelsen. Samtidigt forenkles procedurerne for registrering og 
indberetning til myndighederne. 

Forenklinger på 
dagtilbudsområdet 

Med ændringen af dagtilbudsloven skal dagtilbud ikke længere fastsætte 
lokale mål og indsende evalueringer af arbejdet med den pædagogiske 
læreplan til kommunalbestyrelsen. 

Enklere opkrævning af gebyr 
for regionale sygehusenheder 
mv. 

Gebyropkrævningsmetoden for regionale sygehusenheder er med 
sundhedsloven ændret, således at der afregnes med én faktura pr. region i 
stedet for én faktura pr. sygehusenhed (sygehusafdeling). Desuden er 
registreringspligten ændret, så regionen fremover skal registrere syge-
husenhederne. Hidtil har hver sygehusenhed skullet registrere sig selv. 

Afskaffelse af monitorering  
af hjertepakker 

Registreringen af de såkaldte hjertepakker var mangelfuld og usmidig. 
Derfor er pakkeforløbene erstattet med nye tværsektorielle forløb. De 
bygger på de undersøgelser og den behandling, som er i hjertepakkerne, 
men som noget nyt viser de nye forløb også, hvad der skal gøres for 
hjertepatienten hos egen læge og af kommunen, når man kommer hjem fra 
sygehuset. 
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Afsluttede og igangsatte afbureaukratiseringsinitiativer… 

Initiativer Beskrivelse 

Dispensation for 
dokumentationskrav ifm. 
ansøgning om tilskud til 
medicin købt i udlandet 

Lægemiddelstyrelsen får mulighed for at dispensere fra krav om kopi af 
lægemiddelpakning eller fotografi heraf samt kopi af recept ved ansøgning 
om tilskud til medicin købt eller leveret fra andre EU/EØS-lande. 

Bedre indkøb i regionerne 

 

På baggrund af en analyse af regionernes indkøb af tjenesteydelser er der 
udarbejdet implementeringsplaner mhp. bedre organisering, styring og 
anvendelse af indkøbsdata. 

Afskaffelse af akkreditering  
på sygehusene og indførelse 
af nationalt kvalitetsprogram 
for sundhedsområdet 

Akkrediteringen af sygehusene efter Den Danske Kvalitetsmodel har givet 
anledning til kritik blandt personalet på sygehusene, idet fokus på processer 
opleves mindre relevant for udviklingen af kvalitet i det kliniske arbejde. 
Derfor blev det besluttet at udfase akkrediteringen for de offentlige 
sygehuse. Regeringen, Danske Regioner og KL har indgået en politisk 
aftale om otte nationale mål for sundhedsvæsenet, som indeholder såvel 
kvalitetsmål som mål for sundhedsvæsenets udvikling. 

Behandlingsstedsregister En ny lov indebærer blandt andet, at registreringsgebyret for sundheds-
personers registrering i behandlingsstedsregistret fjernes for den enkelte 
vagtlæge, behandlingssteder, der er baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft 
og behandlingssteder med en lav kommerciel omsætning.   

Ophævelse af hørekrav i 
forbindelse med udstedelse 
og fornyelse af kørekort 

Kravet om tilstrækkelig hørelse for førere af visse motorkøretøjer, herunder 
almindelig bil, fjernes.  I dag er biler udstyret med de krævede 
kompensationsmuligheder, hvorfor kravet bliver overflødigt.   

Ophævelse af regler om 
gyldighedstid for kørekort til 
ældre 

Den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for 
gruppe 1-førere ophæves. Den almindelige gyldighedsperiode for kørekort 
på 15 år gælder derfor for alle, uanset alder. 

Enklere mindstekrav til fysisk 
og psykisk egnethed til at føre 
motordrevne køretøjer 

Mindstekravene til fysisk og psykisk egnethed til at føre motorkøretøjer er 
forenklet og renset for unødvendige krav, der er skærpende eller mere 
bureaukratiske end kravene i EU’s tredje kørekortdirektiv. 

Forenkling af hastigheds-
grænser for tunge køretøjer i 
tættere bebyggede områder 

Tunge køretøjer, hvis totalvægt overstiger 3.500 kg må følge den skiltede 
hastighedsgrænse inden for tættere bebygget område. Initiativet skal sikre, 
at disse køretøjer kan følge den skiltede hastighedsgrænse, i stedet for 
maksimalt at måtte køre 50 km i timen inden for tættere bebygget område. 

Ny alkolåsordning Alkolåsordning er trådt i stedet for frakendelse af førerretten.  

Forenkling af den tekniske 
byggesagsbehandling 

Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i og fjernelsen af 
teknisk byggesagsbehandling fra kommunerne i bygningsreglementet 2018 
sikrer bedre og hurtigere proces ved ansøgning om byggetilladelse. 

Forenkling af brandkrav til 
lagerbygninger 

Brandkrav til lagerbygninger er blevet samlet og forenklet, så de er på 
niveau med nabolande. 

Afskaffelse af 
anmeldelsesbegrebet 

Bygherre kan opføre sekundær bebyggelse under 50 kvm såsom carporte 
uden at ansøge om byggetilladelse. 
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Afsluttede og igangsatte afbureaukratiseringsinitiativer… 

Initiativer Beskrivelse 

Afskaffelse af elevatorkravet Kravet om, at man skal etablere elevator, hvis man foretager ombygninger 
eller mindre tilbygning i eksisterende etageboligbebyggelse er fjernet. 

Ændring af krav til 
adgangsforhold til 
enfamiliehuse 

Kravet om niveaufri adgang ved indgangsdørene til fritliggende enfamilie-
huse er blevet ændret, så der alene skal forberedes til niveaufri adgang ved 
én yderdør. 

Modernisering af 
byggeskadeforsikring 

Udlejningsejendomme undtages fra kravet om byggeskadeforsikring, så det 
gøres frivilligt for bygherre at tegne byggeskadeforsikring. 

Fremme af digital 
kommunikation i lejeforhold 

Formålet er at fremme mulighederne for at benytte digital kommunikation i 
private og almene boliglejeforhold. 

Enklere betingelser for Tempo 
100-kørsel med busser 

Den eksisterende Tempo 100-ordning forenkles således, at EU-typegod-
kendte busser registreret d. 8. december 2007 eller senere ikke længere 
skal godkendes ved syn for at blive registreret til Tempo 100-kørsel. 
Desuden afskaffes mærkningskravet for nyere busser. 

Enklere betingelser for Tempo 
100-kørsel med campingbiler 

En ny bekendtgørelse øger den maksimalt tilladte hastighed for Tempo 100-
godkendte campingbiler til 100 km i timen på motorveje og 80 km i timen på 
andre veje end motorveje. Desuden medfører bekendtgørelsen en for-
enkling af godkendelsesproceduren. 

Revidering af reglerne for 
transport af sikkerheds-
kontrolleret luftfragt 

Begrebet ”sikkerhedsgodkendt transportør” udgår, hvilket indebærer at de 
danske særkrav, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stillede til firmaer, er 
taget ud af reglerne. 

Revidering af reglerne for 
uddannelse af chauffører, 
der transporterer 
sikkerhedsbeskyttet luftfragt    

Inputkravene til uddannelsen er lempet og gjort mere enkle, men output 
kravene er de samme som tidligere. 

Forenkling af processen med 
ombytning af udenlandske 
kørekort 

Ophævelse af kravet om ombytning af kørekort udstedt i et andet EU- eller 
EØS-land, når borgeren har haft bopæl i Danmark i 2 år eller derover, og 
kørekortet har en gyldighedstid på mere end henholdsvis 15 eller 5 år. 

Forenklede tilladelser ifm. 
gravearbejde 

Visse gravearbejder undtages fra kravet om forudgående indhentelse af 
tilladelse efter vejlovens § 73. 

Digital SVU-ansøgning Implementering af digital ansøgningsprocedure for Statens Voksenuddan-
nelsesstøtte (SVU). 

Digitalisering af 
dokumentation for 
studiefremdrift i udlandet 

Implementering af funktion i selvbetjeningssystemet minSU med henblik på 
dokumentation af studiefremdrift for SU-modtagere på en hel uddannelse i 
udlandet. 

Frihedspakke til efterskoler  
og frie fagskoler  

Med en lovændring har efterskoler og frie fagskoler fået friere rammer på 
det bygningsmæssige område og mulighed for at varetage opgaver ud over 
skole- og undervisningsvirksomhed. Efterskolerne får endvidere mulighed 
for at oprette afdelinger af skolerne på 27 danske småøer. 
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Afsluttede og igangsatte afbureaukratiseringsinitiativer… 

Initiativer Beskrivelse 

Gymnasiereformen Det var en del af gymnasieaftalen fra 2016, at der som led i regelforenkling 
og ligestilling mellem de gymnasiale uddannelser skulle udarbejdes én 
samlet lov for de gymnasiale uddannelser. Den samlede lov har forenklet 
regelgrundlaget for gymnasiale institutioner. 

Færre bindinger i regelsættet 
om Fælles Mål 

Med tiltaget reduceres antallet af lovgivningsmæssigt bindende mål i folke-
skolen, så det i modsætning til i dag alene er målene for, hvilke kompe-
tencer eleverne skal have tilegnet sig ved afslutningen af bestemte klasse-
trin, som undervisningen skal tilrettelægges efter. 

Topartsaftalen om Bedre 
integration: Tidlig indsats og 
mere fleksibilitet i 
kommunerne 

Aftalen omfatter fx mere fleksible regler om boligplacering af flygtninge og 
flytteregler. Herudover omfatter aftalen regelforenklinger, der blandt andet 
afskaffer integrationsplaner for nytilkomne flygtninge og familiesammen-
førte, målretter helbredsundersøgelser og øger fleksibiliteten vedr. opfølg-
ningssamtaler. 

Enklere økonomistyring i 
staten 

Forenkling og øget automatisering af udgiftsopfølgninger. Forenkling af 
grundbudgetnotater og standardiseret opgørelse af generelle fællesomkost-
ninger på finansloven.  

Fællesstatslig puljeportal Portalen er en offentligt tilgængelig og samlet indgang til alle statslige til-
skudspuljer. Her kan tilskudsansøgere og andre interesserede på ét sted og 
på tværs af forskellige myndigheds- og faggrænser orientere sig om alle 
eksisterende støttemuligheder blandt de statslige tilskudspuljer. 

Satspuljedatabase Ny satspuljedatabase, hvor ministerierne viser de enkelte satspuljeprojekter.  

Enklere regnskabsregler Forenkling af reglerne for intern statslig handel samt standardisering af 
værdiansættelsen af statslige tilgodehavender og finansielle aktiver.  

Fællesstatsligt indkøb  

 

Udbud af fællesstatslige rammeaftaler for indkøb af blandt andet outplace-
mentydelser, medieovervågningsydelser og managementkonsulentydelser. 
Endvidere har SKI udbudt seks indkøbsaftaler, der omfatter både stat, 
kommuner og regioner. 

Budgetvejledning 2016 Forenkling af visse regler for statsadministrationens disponering over givne 
bevillinger. 

NemID privat til erhverv  Virksomhedsejere kan bruge privat NemID, hvis de ejer en enkeltmands-
virksomhed eller alene kan tegne et iværksætterselskab, anpartsselskab, 
aktieselskab eller anden virksomhedsform.  

Aftale om en forenklet 
beskæftigelsesindsats 

Beskæftigelsesindsatsen bliver forenklet, så borgerne mødes med fair krav 
og forståelige regler, og det bliver nemmere for virksomhederne at tage del i 
beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne får større frihed til at hjælpe ledige i 
beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse. Aftalen om en forenklet 
beskæftigelsesindsats indeholder en lang række initiativer. Blandt andet er 
kravet om opfølgningssamtaler hver 4. uge med alle sygedagpengemod-
tagere afskaffet og erstattet af et krav om 4 samtaler de første 6 måneder 
og derefter samtaler efter behov. 
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Afsluttede og igangsatte afbureaukratiseringsinitiativer… 

Initiativer Beskrivelse 

Forenkling af 
databekendtgørelsen  
på beskæftigelsesområdet 

 

Som aftalt med Aftale om kommunernes økonomi 2019 er der enighed om, 
at en ny beskæftigelseslov skal udmøntes under hensyntagen til ambitionen 
i Aftale om en digitaliseringsklar lovgivning, så loven i videst muligt omfang 
kan understøttes digitalt. Der skal ske en forenkling af it-understøttelsen og 
de tilknyttede registrerings- og indberetningskrav, der fastsættes i data-
bekendtgørelsen. Regeringen og KL er enige om, at der fortsat er behov for 
at have data om tilbud, samtaler mv., så der er gennemsigtighed om indsats 
og resultater. KL vil blive inddraget i forenklingsarbejdet. 

Regler om støttekontakt-
person og mentorer 

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal skabe øget sammen-
hæng mellem regelsættene om henholdsvis støttekontaktpersoner 
(serviceloven) og mentorer (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

Beboerindskudslån efter 
aktivloven, forældelse af 
kommunale krav 

Forslag om, at borgere, der modtager hjælp til boligindskud, depositum mv. 
efter aktivlovens §§ 81 og 85 med tilbagebetalingspligt, ikke bør have ret til 
at få indskud, depositum mv. udbetalt ved fraflytning efter 3 år, hvis der ikke 
har været mulighed for at gennemføre krav om tilbagebetaling. Beløbet skal 
i stedet udbetales til kommunen. 

Udspil om sanktioner  
og styrket kontrol 

Med udspillet om sanktioner og styrket kontrol med offentlige ydelser 
lægges der op til at forenkle regler om sanktioner på kontanthjælpsområdet, 
så der begås færre fejl og sikres en mere effektiv sanktionering. 

Én plan 

 

Mange borgere med komplekse problemstillinger har forskellige planer for 
forskellige indsatser, som ikke altid i tilstrækkelig grad er koordineret i 
forhold til hinanden. På den baggrund har Folketinget vedtaget en lov, der 
gør det muligt for kommunerne at tilrettelægge borgerens indsatser med 
afsæt i én samlet plan. 

Mindre og mere meningsfuldt 
bureaukrati på 
dagtilbudsområdet 

En arbejdsgruppe under Børne- og Socialministeriet skal komme med 
forslag til, hvordan man sikrer, at dokumentationen af og i det pædagogiske 
arbejde på dagtilbudsområdet er meningsfuld og har et begrænset 
ressourcetræk. Arbejdsgruppen skal udvikle et analyse- og inspirations-
materiale, der understøtter dette til lokalt brug. 

Indsatser under Fælles-
offentlig Strategi for digital 
sundhed 2018-2022 

Strategi for et styrket digitalt samarbejde for et mere sikkert og sammen-
hængende sundhedsvæsen indeholder fem indsatsområder med 27 
initiativer, der løfter sundhedsvæsenet ved at understøtte sikker og hurtig 
adgang til relevante oplysninger, enklere arbejdsgange, og mere selvbe-
stemmelse til borgere på tværs af sektorer. 

Afskaffelse af kontaktperson-
ordningen og indførelse af 
patientansvarlig læge 

I aftale om regionernes økonomi for 2017 blev det aftalt at søge Folketingets 
opbakning til at afskaffe kontaktpersonordningen, da en række aktører 
vurderer, at ordningen ikke virker efter hensigten. Kontaktpersonordningen 
er blevet afskaffet et lovforslag. I forlængelse heraf blev det desuden aftalt i 
aftalen om regionernes økonomi for 2017 at indføre patientansvarlige læger. 
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Afsluttede og igangsatte afbureaukratiseringsinitiativer… 

Initiativer Beskrivelse 

Afdækning af barrierer for 
sammenhængende 
patientforløb 

Afdækningen skal identificere, hvilke nuværende rammer og regler, som 
eventuelt danner barrierer for sammenhængende patientforløb, herunder 
adgangen til og anvendelsen af data til planlægning og opfølgning på 
patientforløb mv. 

Ny model for 
voksentandplejen 

I den politiske aftale mellem regeringen og alle Folketingets partier om nye 
rammer for voksentandplejen igangsættes et arbejde, der skal undersøge 
modeller for voksentandplejen. Det skal understøtte og udbygge den gode 
og tværfaglige forebyggelsesindsats, bedre overgange mellem børne- og 
ungetandplejen og voksentandpleje, social lighed i tandsundhed, og lavere 
og mere rimelige priser i tandplejen. 

Øget anvendelse af 
internationale standarder 

Harmonisering med europæiske eller internationale standarder i bygnings-
reglementet og fjernelse af nationale særkrav. 

Afbureaukratisering som skal 
understøtte udviklingen i den 
almene boligsektor 

For at understøtte etablering af billige almene boliger og omdannelsen af 
ghettoområder – samt undgå, at der spildes unødige administrative 
ressourcer i kommuner og boligorganisationer – er det afgørende, at 
statslige og lokale krav til kommuner og boligorganisationer er så begræn-
sede og smidige som muligt. Eksempelvis skal ansøgnings- og godken-
delsesprocedurer til blandt andet salg, opmærkning, nedrivning, renovering 
og nybyggeri tilrettelægges på en enkel, smidig og hensigtsmæssig måde. 

Afbureaukratisering på 
praktikpladsområdet  

Som opfølgning på trepartsaftale om praktikpladser er der igangsat et 
løbende afbureaukratiseringsarbejde i samarbejde med skoler og arbejds-
markedets parter. 

Ny administration af  
VEU-godtgørelse  

Som led i udmøntningen Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel vok-
sen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) samles administrationen af 
VEU-godtgørelsen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for at opnå 
enkelhed og større faglig bæredygtighed.  

Forenkling af uddannelser og 
regler (FGU-reformen) 

Der er indgået en aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen 
indebærer, at en række forberedende tilbud nedlægges og samles i en 
uddannelse, FGU, og på nye institutioner. 

Afskaffelse af krav om 
halvårsregnskaber 

I Aftale om kommunernes økonomi for 2018 blev det aftalt at afskaffe 
kommunernes pligt til at udarbejde et halvårsregnskab. Ændringen er blevet 
gennemført med virkning for halvårsregnskabet for 2018. 

Ophævelse af godkendelses-
kravet for små kommunale 
fællesskaber  

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende aftaler om små kommunale fæl-
lesskaber efter § 60 i lov om kommunernes styrelse. Ændringen gør det 
mere enkelt og fleksibelt for kommunerne at indgå i disse samarbejder. 

Frikommuneforsøg II  
(2016-2020) 

Frikommuneforsøg II omfatter 44 kommuner fordelt på otte netværk, der 
afprøver nye måder at gøre tingene på inden for den kommunale 
opgaveløsning.  
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Afsluttede og igangsatte afbureaukratiseringsinitiativer… 

Initiativer Beskrivelse 

Udvidet Udfordringsret Regeringen har indført en udvidet udfordringsret, der gælder fra 2017-2021. 
Med udfordringsretten har alle offentligt ansatte og private leverandører 
mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige 
og lokale regler, samt søge om at fravige reglerne. 

Digitaliseringsklar lovgivning Regeringen har indgået en politisk aftale med alle Folketingets partier om, at 
ny lovgivning fra 1. juli 2018 skal være digitaliseringsklar og nemmere at 
forvalte. Det indebærer, at ny lovgivning og politiske aftaler skal følge syv 
principper for digitaliseringsklar lovgivning, og at der indføres krav om 
vurdering af implementeringskonsekvenser i lovbemærkninger. 

Samling af basal it-drift  
i staten 

Det er besluttet at udvide Statens It med 19.000 nye brugere i staten for at 
sikre bedre informationssikkerhed og mere effektiv it-drift, der frigør flere 
penge til velfærd. Samling af it-drift i Statens It frigør tid og ressourcer i de 
enkelte ministerier, der går fra at løse it-opgaver til at løse kerneopgaver.  

Fælles facility management 
løsning i staten 

Det er besluttet at samle indkøb og styring af alle facility management 
løsninger i staten i en central facility managementorganisation i Bygnings-
styrelsen. Formålet er at effektivisere og forenkle styring af facility manage-
ment området i staten. Løsningen udrulles i tre bølger, og den første bølge 
forventes idriftsat i 2019. 

Nyt familieretligt system Med aftalen om et nyt familieretligt system etableres et nyt system, som 
tilpasser sig familiernes behov – og ikke omvendt. Med aftalen mødes 
familierne med enkle, gennemskuelige og forudsigelige forløb. 

Sammentænkning af 
skolebiblioteker og 
folkebiblioteker 

Regeringen arbejder for at give kommunerne mere fleksibilitet, så der kan 
etableres ”kombibiblioteker” og dermed sammentænke skolebiblioteker og 
folkebiblioteker.   

Enklere indberetningskrav om 
midler og kompetence-
dækning 

Regeringen har gennemført en forenkling af kravene til kommunernes 
indretning af midler til kompetencedækning, som får virkning fra regn-
skabsåret 2018. Dermed afskaffes det særskilte indberetningskrav.  

Forenkling af krav til grøn 
ordning for vindmøller 

Regeringen har indført en bagatelgrænse for krav om revisionserklæring 
ved udbetaling af tilskud til grøn ordning for vindmøller.  
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