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1. Indledning  
I december 2008 lancerede regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner udfordringsretten.  

 

Siden udfordringsrettens start har der været en stor interesse for at bidrage med idéer til, hvordan opgaverne 

kan løses på en anden måde i den offentlige sektor. Ansøgningstallet er nu over 700, og næsten alle kom-

muner og regioner har sendt en eller flere ansøgninger til udfordringsretten. Det er imponerende og positivt, 

at udfordringsretten er blevet taget så godt imod i det kommunale og regionale landskab.  

 

Set i lyset af den positive opbakning til udfordringsretten valgte regeringen i forbindelse med økonomiaftaler-

ne for 2011 at forlænge udfordringsretten til 2013, så endnu flere forsøg kan sættes i gang. Samtidig blev det 

besluttet, at der skal gennemføres en midtvejsevaluering af udfordringsretten i 2011. 

 

Formålet med denne midtvejsevaluering er at gøre status over udfordringsrettens første to år og se nærmere 

på de hidtidige erfaringer. Da langt hovedparten af de igangsatte forsøg fortsat er i gang, vil fokus ikke være 

på evaluering af de enkelte forsøg men i stedet på selve udfordringsretten som initiativ, processerne, hvilke 

opgaver der udfordres og med hvilket resultat. Midtvejsevalueringen vil endvidere kaste et kritisk blik på erfa-

ringerne med sagsbehandlingen.   

 

Der foretages desuden i efteråret 2011 en opsamling på igangsatte forsøg, hvor det på kort sigt kan være 

relevant at følge op på med henblik på generelle forenklinger. En endelig evaluering af udfordringsretten er 

planlagt til umiddelbart efter initiativets afslutning i 2013. Med afsæt i kommunernes økonomiaftale for 2012 

vil det blive tilstræbt, at kommunernes og regionernes erfaringer med forsøg under udfordringsretten bliver 

opsamlet på en så smidig og simpel måde som overhovedet muligt, 

 

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, juni 2011
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2. Fakta om Udfordringsretten 
Udfordringsretten giver kommuner og regioner og deres institutioner mulighed for at komme med deres bud 

på, hvordan tingene kan gøres anderledes – og mindre bureaukratisk - i den offentlige sektor. På forsøgsba-

sis kan skoler, daginstitutioner, plejecentre, sygehusafdelinger og andre institutioner i kommuner og regioner 

blive fritaget fra gældende statslige, lokale og overenskomstaftalte regler. Forsøgene skal give de enkelte 

offentlige institutioner og private leverandører større frihedsgrader til at gå nye veje og afprøve enklere må-

der at løse opgaverne på – til inspiration for den offentlige sektor som helhed.  

 

Denne midtvejsstatus vil primært omhandle ansøgninger om dispensation fra de gældende statslige regler. 

Regelforenklingstiltag i forhold til lokale regler i kommuner og regioner og udfordringsretten på det overens-

komstmæssige område er kort beskrevet under punkt. 2.1.  

 

Udfordringsretten indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering. Udfordringsrettens 

særegne bidrag til den samlede afbureaukratiseringsindsats er muligheden for gennem forsøg at afprøve, 

hvilken betydning en forenkling af reglerne vil have, inden reglerne eventuelt ændres med virkning for alle 

kommuner eller regioner.  Der er sat en række forsøg i gang, og de mange ansøgninger til udfordringsretten 

har allerede givet et værdifuldt input til det generelle afbureaukratiseringsarbejde. Også fremover vil gode 

forsøgserfaringer indgå i det generelle afbureaukratiseringsarbejde  

 

Initiativet blev aftalt i økonomiaftalerne for 2009 og er en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram. 

Oprindeligt var forsøg under udfordringsretten afgrænset til at løbe frem til slutningen af 2011, men i forbin-

delse med økonomiaftalerne for 2011 er udfordringsretten forlænget til udgangen af 2013 med en midtvejs-

evaluering i 2011. Allerede igangsatte forsøg kan også blive forlænget til slutningen af 2013 efter aftale med 

det relevante fagministerium.   

 

Udfordringsretten blev ligeledes med aftalerne for 2011 udbredt til at omfatte alle ministerområder med 

kommunal og regional relevans, herunder også på beskæftigelsesområdet, som oprindeligt var undtaget fra 

udfordringsretten.  

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som behandler ansøgningerne vedrørende statslige regler. Arbejdsgruppen 

består af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand), Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, 

Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Miljøministeriet, Undervisningsministeriet samt KL og Danske 

Regioner.  

 

Arbejdsgruppen præsenteres for alle ansøgninger sammen med en indstilling fra det relevante ministerium 

enten på et møde i arbejdsgruppen eller i en skriftlig høring hos de involverede parter. Ved uenighed i ar-

bejdsgruppen er det regeringen, der træffer den endelige afgørelse om et forsøg kan igangsættes eller ej. 

 
2.1. Regelforenklingstiltag i forhold til lokale regler og udfordringsretten på det overenskomstmæssige områ-

de. 

For at nå langt med afbureaukratiseringsindsatsen er det vigtigt, at alle deltagende parter spiller aktivt med – 

også når det gælder egne regler. Det er derfor positivt at konstatere, at afbureaukratisering og forenkling står 

højt på både den kommunale og regionale dagsorden.   

 

Den enkelte kommune har også et ansvar for at gøre op med unødvendigt bureaukrati, der udspringer af 

interne forhold i kommunen – og kommunerne har i høj grad påtaget sig dette ansvar. Det viser de mange 

eksempler på konkrete kommunale forenklinger, der er samlet i KL’s publikation ”Forenkling – kommunerne 
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er i gang”. Eksemplerne viser, at kommunerne arbejder aktivt med at forenkle egne arbejdsgange, regler, 

organisationsformer, it-understøttelse mv. Flere kommuner har bl.a. åbnet postkasser, hvor medarbejdere og 

borgere kan komme med forslag til kommunale regler, der er bøvlede, og som bør forenkles. Udbredelsen af 

de mange eksempler på kommunale forenklinger understøtter traditionen med gensidig inspiration og læring 

på tværs af kommunerne. Publikationen kan findes på www.kl.dk/forenkling.  

 

Regionerne arbejder også aktivt med afbureaukratisering, og har en høj grad af medarbejderinvolvering i 

denne proces. Eksempelvis er der i flere regioner opsat postkasser på afdelingerne, hvor medarbejderne 

kan aflevere deres afbureaukratiseringsforslag. Ledelserne i regionerne har forpligtet sig til at tage aktiv stil-

ling til forslagene og vil efter en grundig vurdering gennemføre udvalgte idéforslag. Endvidere er afbureau-

kratisering indbygget i alle regioners budgetforlig for 2011.  

 

I forbindelse med udfordringsretten har der også været mulighed for at udfordre overenskomstmæssige reg-

ler. Disse ansøgninger er behandlet i KL og i nogle tilfælde med inddragelse af KTO. Der er i alt fire kommu-

ner, der har benyttet sig af udfordringsretten på overenskomstområdet, og de har samlet indsendt 11 ansøg-

ninger. 

 

Flere af de temaer, som ansøgningerne omhandler, er blevet håndteret i forbindelse med overenskomstfor-

handlingerne i 2011 på en måde, som tilgodeser ansøgerkommunernes ønsker. Herudover har nogle af 

ansøgningerne handlet om forhold, der kan forhandles lokalt, og i disse tilfælde er kommunerne blevet op-

fordret til at indlede forhandlinger med organisationerne lokalt.  Endelig er enkelte ansøgninger afvist, da de 

gik imod KL’s arbejdsgiverpolitiske strategi om udvidelse af medarbejdernes frie valg på en række områder. 

http://www.kl.dk/forenkling
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3. Overordnet status for udfordringsretten  
92 kommuner og 4 regioner har indsendt en eller flere ansøgninger til udfordringsretten. Initiativet er således 

nået ud til næsten alle landets kommuner og regioner. Det er særdeles positivt, at så mange kommuner og 

regioner spiller aktivt med på afbureaukratiseringsdagsordenen. 

 

Pr. 1. juni 2011 er der modtaget i alt 710 ansøgninger til udfordringsretten om dispensationer fra statslige 

regler. Af disse er 299 imødekommet helt eller delvist, mens 231 ansøgninger er afslået. Herudover er der 

omkring 38 ansøgninger, hvor ønskerne er eller søges imødekommet på anden vis fx gennem generelle 

regelændringer. 121 ansøgninger er fortsat under behandling. 

 

Lidt under halvdelen af de færdigbehandlede ansøgninger har fået et afslag. Der er mange forskellige årsa-

ger til afslagene, men særligt afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i lovgivningen har været meget 

anvendt. Cirka 70 afslag er givet med denne begrundelse. Dette vil blive beskrevet nærmere i punkt 8 ’Årsa-

ger til afslag’  

 

Tabel 1 Status pr. 1. juni 2011 for ansøgninger vedr. statslige regler 

Imødekommes (helt eller delvist) 299 

Imødekommes (er allerede muligt)  21 

Afslag  231 

Under behandling 121 

Søger/er imødekommet på anden vis:  38 

I alt 710 

 

3.1. Fordeling af ansøgninger fra kommuner 
Figur 1 viser, at kommunerne i Region Hovedstaden står for 34 % procent af de samlede ansøgninger. En 

del af forklaringen er, at Københavns Kommune er topscorer i hele landet med 86 ansøgninger, og således 

alene står for ca. 13 % af de samlede ansøgninger. 

 

Figur 1 Fordeling af ansøgninger fra kommuner (regionsopdelt) 
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Kommunernes ansøgninger til udfordringsretten fordeler sig over 12 ministerområder. Kommunerne har 

dermed favnet emnemæssigt bredt i ansøgningerne. I nedenstående boks præsenteres eksempler på det 

ansøgte på hvert område. 

    

Tabel 2 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (kommunerne) 

Beskæftigelsesmi-

nisteriet 

 Dispensation fra dokumentation for omfanget af beskæftigelse i forhold til opsat pension 

 Dispensation til, at afgørelser om rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet alene rettes mod 

relevante institutionstyper i hver forvaltning i stedet for kommunen som helhed  

 Frihed til at vælge opfølgningsform (personligt fremmøde, telefonisk kontakt eller e-mail) i 

beskæftigelsesindsatsen 

Forsvarsministeriet 

 

 Dispensation til at sætte gebyret for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer for 

såvel lovpligtige som frivillige brandsikringsanlæg 

Indenrigs- og 

Sundhedsministe-

riet  

 

 Dispensation fra de lovpligtige sundhedsfaglige tilsynsbesøg på plejecentre 

 Dispensation fra udarbejdelse af den kommunale kvalitetskontrakt og opfølgningsredegø-

relse 

 Dispensation fra krav til adgangsstyring ved elektronisk adgang til patientoplysninger med 

henblik på adgang til historiske data for flere faggrupper 

Klima- og Energi-

ministeriet 

 Afskaffelse af energimærkningsordningen (EMO) 

 Uddelegering af kommunalbestyrelsens kompetence ift. kollektive varmeforsyningsanlæg til 

Natur- og Miljøforvaltningen 

 Dispensation fra indberetningspligt vedrørende ejerandele i virksomheder i forhold til elfor-

syningsloven 

Justitsministeriet  Dispensation til bortfjernelse af køretøjer og cykler parkeret til ulempe 

 Dispensation til telefonisk frem for skriftlig varsling af miljøtilsyn 

 Dispensation til at arkivere pasansøgninger efter dato frem for efter referencenummer 

Kulturministeriet  

 

 Refusion ved køb af refusionsgodkendte forestillinger 

 Ændring af arkivloven (opdeling efter kommunegrænser) 

Miljøministeriet  Digital annoncering af kommune- og lokalplaner 

 Dispensation til at stille krav om lavenergi i nye bebyggelser på landet 

 Dispensation fra førelse af register over affaldsproduktion 

Skatteministeriet  Dispensation til årlig indberetning af B-indkomst til eIndkomst, i stedet for månedlig indbe-

retning 

 Dispensation fra arbejdsgiverens kontrolforpligtelse af arbejdsgiverbetalt mobiltelefon 

 Afskaffelse af lønsumsafgiften 

Socialministeriet  Dispensation fra omfanget af socialfaglige undersøgelser 

 Dispensation til at både det anmeldte og uanmeldte tilsyn kun gennemføres hvert andet år 

på plejecentre mv. 

 Dispensation til at evaluere de pædagogiske læreplaner hvert andet år i stedet for hvert år 

Transportministeri-

et 

 Dispensation til digital annoncering i forhold til blandt andet lov om offentlige veje 

 Dispensation til opkrævning af en afgift ved udstedelse af gravetilladelser 

 Dispensation  i forhold til hastighedszoner og afstand mellem fartdæmpere 

Undervisningsmi-

nisteriet 

 Dispensation til udarbejdelse af kvalitetsrapport hvert andet år i stedet for hvert år. 

 Dispensation til fælles ledelse af dagpasningstilbud og skole indenfor et skoledistrikt  

 Dispensation til øget anvendelse af pædagogisk begrundet holddannelse 

Økonomi- og Er-

hvervsministeriet  

 Dispensation til undtagelse fra byggesagsbehandling ved opførelse af master til telekom-

munikation  

 Dispensation fra tilbudsloven til at indhente underhåndstilbud for indkøb mellem 500.000 og 

Udbudsdirektivets tærskelværdi  

 Dispensation til digital byggesagsbehandling 
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3.2. Fordeling af ansøgninger fra regioner 
Der er samlet set indkommet 18 ansøgninger fra regionerne. Region Midtjylland har stået for næsten halvde-

len af ansøgningerne fra regionerne, mens Region Syddanmark som den eneste region ikke har indsendt en 

ansøgning til udfordringsretten.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionernes ansøgninger til udfordringsretten fordeler sig over 4 ministerområder. I nedenstående boks 

præsenteres eksempler på det ansøgte på hvert område. 

 

 

.  

Figur 2 Fordeling af ansøgninger for regionerne 
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Tabel 3 Eksempler på ansøgninger på de enkelte ressortområder (regionerne) 

Indenrigs- og 

Sundhedsministe-

riet 

 Informationsmateriale vedr. ventetider ved ambulant behandling og indlæggelse  

 Registrering af epikriser 

 Digital signatur ved det fælles medicinkort 

Socialministeriet 

 

 Forenkling af de administrative procedurer for puljemidler og projekttilskud  

Skatteministeriet 

 

 Dispensation fra skattepligt for kraftvarmeværk 

Økonomi- og Er-

hvervsministeriet 

 Regionsrådsmedlemmernes deltagelse i bestyrelser 

 

I nedenstående tabel ses status for ansøgningerne på regionernes område.  

 

Tabel 4 Status pr. 1. april 2011 for ansøgning vedr. statslige regler fra regionerne 

Imødekommet (helt eller delvist) 5 

Imødekommet (er allerede muligt) 1 

Afslag 10 

Under behandling 1 

Søges/er imødekommet på anden vis 1 

I alt  18 

 
En samlet oversigt over de færdigbehandlede ansøgninger, hvor der er udsendt et svarbrev til kommunen 

eller regionen kan ses på http://www.im.dk/Indenrigs/Udfordringsret_og_frikommuner/Udfordringsret.aspx 

 

Denne oversigt opdateres løbende, så det er muligt at følge med i, hvilke forsøg der imødekommes eller 

afslås og med hvilke begrundelser. Dette skal blandt andet fungere som inspiration for de øvrige kommuner 

og regioner, som kunne være interesserede i at udfordre reglerne på et givent område.  

 

 
 

http://www.im.dk/Indenrigs/Udfordringsret_og_frikommuner/Udfordringsret.aspx
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4. Kommunernes oplevelse af udfordringsretten 
KL har gennem den løbende dialog med kommunerne opsamlet følgende oplevelser fra kommunerne: 

 

Udfordringsretten er en god mulighed for at afprøve forsøg, der kræver dispensation fra statslige regler. Ge-

nerelt er der således grund til at være positiv overfor udfordringsretten. Kommunerne har taget godt imod 

udfordringsretten. Det ses bl.a. ved, at stort set alle kommuner har benyttet sig af udfordringsretten. Det er 

derfor også positivt, at udfordringsretten er blevet forlænget til 2013.  

 

Gennem KL’s løbende dialog med kommunerne er det imidlertid også blevet tydeligt, at der knytter sig en 

række problemstillinger til udfordringsretten. Der er i flere tilfælde givet afslag på en ansøgning med den 

begrundelse, at der i lovgivningen ikke er hjemmel til at iværksætte det pågældende forsøg. Det opleves 

som frustrerende, at formelle barrierer bliver en hindring for igangsættelse af forsøg, der skal føre til afbu-

reaukratisering. I den kommunale sektor er der en forventning om, at disse hjemmelsproblemer afhjælpes.  

 

Herudover er der i en række tilfælde givet afslag på ansøgninger med den begrundelse, at det ønskede for-

søg strider imod regeringens politik. Det er oplevelsen blandt kommunerne, at en sådan begrundelse udhu-

ler udfordringsretten. Der argumenteres således med, at formålet med udfordringsretten netop er at afprøve 

nye måder at gøre tingene på, så der findes nogle bedre løsninger. I forlængelse heraf er synspunktet, at 

regeringen bør have en mere fordomsfri tilgang, hvor man også er parat til at lade sig udfordre på sin egen 

politik.  

 

Endelig har flere kommuner oplevet, at der har været en urimelig lang sagsbehandlingstid i forbindelse med 

deres ansøgning. I kommunerne bruger man ofte en del ressourcer på at udarbejde en ansøgning, og der er 

derfor en begrundet forventning om et relativt hurtigt svar.  

 

Afslutningsvist kan det nævnes, at kommunerne har en forventning om, at de gode forsøg hurtigst muligt 

omsættes til generelle forenklinger af lovgivningen til gavn for alle kommuner. 
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5. Regionernes oplevelse af udfordringsretten  
Danske Regioner har til brug for denne midtvejsstatus udarbejdet følgende om regionernes oplevelse af 

udfordringsretten: 

 

Muligheden for at udfordre statslige, overenskomstmæssige og/eller lokale regler er et tiltag, som regionerne 

bakker op omkring, og Danske Regioner finder det positivt, at ordningen nu er forlænget til 2013.  

 

Udfordringsretten har dog en begrænset effekt på indskrænkning af regler og love på det regionale område, 

da eksempelvis sundhedsområdet er rammereguleret, og da journaliserings- og dokumentationsindsatsen er 

tæt forbundet med løsning af kerneopgaverne, og derfor ikke blot kan skæres væk. Endvidere kan en midler-

tidig fritagelse for opgaver i nogle tilfælde være mere bureaukratiserende, da en evt. genindførsel vil medfø-

re en stor administrativ indsats.  

 

Det er kun en lille andel af regionernes ansøgninger, som er blevet imødekommet. Hvis udfordringsretten 

skal blive en succes på det regionale område er det derfor vigtigt, at ministerierne tænker mere "ud af bok-

sen", når de enkelte forslag vurderes. Det er desuden opfattelsen i regionerne, at sagsbehandlingen har 

været tung og langsommelig (op til 6-8 måneders sagsbehandlingstid).  

 

Desuden har ansøgningsskemaet givet anledning til forvirring i forhold til udfyldelsen, ligesom processen har 

skabt tvivl om, hvorvidt ansøgningerne skulle godkendes af eks. sygehusledelser eller direktion inden frem-

sendelse til ministeriet, 

 

Regionerne peger på, at der bør sættes yderligere fokus på synliggørelse af de ansøgninger/projekter, der er 

imødekommet og på erfaringsudveksling kommuner og regioner imellem. I den forbindelse foreslås det, at 

det bliver muligt for regioner at henvise direkte til imødekomne ansøgninger fra andre regioner, hvis de øn-

sker at stille samme udfordringsforslag. 

 

Endelig anfører regionerne, at forsøget med frikommunerne, hvor tanken er at skabe inspiration og rum til 

nye måder at løse de kommunale opgaver på tillige med nye måder at organisere og lede kommunerne på, 

virker som en naturlig fortsættelse af udfordringsretten. Regionerne vil derfor med interesse følge processen. 
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6. Sagsbehandlingstid 
Pr. 1. april 2011 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udfordringsretten opgjort til ca. 5 måneder fra 

en ansøgning modtages, til kommunen eller regionen har fået et svar fra det relevante fagministerium
1
. 

 

Et ofte hørt kritikpunkt af udfordringsretten er netop sagsbehandlingstiden bør kunne være kortere. Som 

nedenstående figur viser, er sagsbehandlingstiden for over halvdelen af ansøgningerne mellem 3 og 6 må-

neder.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ofte gode grunde til at sagsbehandlingen trækker ud. Det kan eksempelvis skyldes, at det ansøgte 

kræver nærmere undersøgelser eller en nærmere politisk stillingtagen, inden der kan træffes afgørelse. Det 

må dog konstateres, at sagsbehandlingstiden er længere end det kunne ønskes.  

 

Regeringen indførte i efteråret 2009 en forenklet sagsbehandlingsprocedure, som har givet en hurtigere 

sagsbehandling. Som det fremgår af figur 4, er sagsbehandlingstiden i 2. halvdel af 2010 på nuværende 

tidspunkt væsentligt kortere end de foregående perioder
2
.  

 

For at forkorte sagsbehandlingstiden yderligere vil der fremadrettet som udgangspunkt blive gennemført 

skriftlige høringer i stedet for afholdelse af møder i arbejdsgruppen vedr. udfordringsretten. Dette forventes 

at kunne forkorte sagsbehandlingstiden. 

 

Det er endvidere under overvejelse, at sagsbehandlingen i arbejdsgruppen vedr. udfordringsretten kan und-

lades ved stort set identiske ansøgninger, når der mellem parterne tidligere er opnået enighed om en fast 

praksis.  

 

 

                                                      
1
 Sagsbehandlingstiden er beregnet på baggrund af de ansøgninger, der er færdigbehandlet pr. 1. april 2011.  

2
 Da alle ansøgninger fra 2. halvår af 2010 endnu ikke er færdigbehandlet og derfor ikke indgår i beregningen, vil sags-

behandlingstiden for det andet halvår 2010 stige. 

Figur 3 Sagsbehandlingstid grupperet 
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Figur 4 Udvikling i sagsbehandlingstid 
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7. Igangsatte forsøg 
Primo marts 2011 havde 293 ansøgninger til udfordringsretten fået en hel eller delvis imødekommelse til at 

igangsætte forsøg
3
. Af disse har kommuner og regioner valgt at igangsætte forsøg ift. 220 af ansøgningerne. 

25 har takket nej til at igangsætte forsøg efter, at de har modtaget forsøgsgodkendelse (se tabel 5). 

 

De mest ansøgte ministerier er Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Her har særligt elevplaner, 

kvalitetsrapporter og socialfaglige undersøgelser tiltrukket mange ansøgninger. På nuværende tidspunkt har 

53 kommuner søgt om dispensation fra reglerne om elevplaner, 50 kommuner har søgt om dispensation fra 

reglerne om kvalitetsrapporten, og 32 kommuner har søgt om dispensationer fra reglerne om socialfaglige 

undersøgelser. 

 

Der har desuden været en stor interesse for at deltage i Miljøministeriets forsøg med annoncering af lokal-

planer. Her har 28 kommuner søgt om at være med i forsøget. En nærmere beskrivelse af disse forsøg kan 

læses nedenfor under punkt 7.1 og i temaboksene under punkt 7.2. 

 

  Tabel 5 Oversigt over igangsatte forsøg 

Ministerium Forsøgsgod-

kendelser 

Igangsatte 

forsøg 

Ønsker ikke at 

igangsætte forsøg 

Forventes igangsat 

el. nærmere afkla-

ring udestår  

Ikke igangsat eller afsluttet 

før tid pga. generel regel-

ændring 

Indenrigs- og Sund-

hedsministeriet  

 

10 3 4 3 - 

Klima- og Energimini-

steriet 

1 1 - - - 

Justitsministeriet 1 1 - - - 

Miljøministeriet 12 11 1 - - 

Socialministeriet 69 6 18 1 44 

Undervisningsministeri-

et
4
 

200 198 2 - - 

I alt 293 220 25 4 44 

       

 

Som tabel 5 viser, så ligger Undervisningsministeriet markant i front i forhold til igangsatte forsøg. Langt 

hovedparten af disse forsøg vedrører elevplaner og kvalitetsrapporter.  Det må til gengæld betegnes, som et 

relativt beskedent antal forsøg på de øvrige ressortministerier.  

 

Det er dog væsentligt at bemærke, at antallet af forsøg på Socialministeriets område er præget af den store 

afbureaukratiseringspakke ”Mere tid til velfærd”. Dermed er andelen af igangsatte forsøg på Socialministeri-

ets område relativt begrænset, da hovedparten af forsøgene er blevet overhalet indenom af generelle regel-

forenklinger. Dette beskrives nærmere under punkt 7.1., om samspillet mellem udfordringsretten og generel 

afbureaukratisering. 

 

 

                                                      
3
 Dette tal er opgjort i forbindelse med udsendelse af mail til fagministerierne om at følge op på igangsættelse af forsøg på deres re-

spektive områder den 11. marts 2011. 
4
 Undervisningsministeriet har ikke praksis for at bede de enkelte kommuner/skoler om at vende tilbage, når de igangsætter forsøget. 

Undervisningsministeriet har i stedet i tilsagnsbrevene til kommunerne bedt om at blive orienteret, hvis der sker ændringer i det ansøg-
te. Antagelsen er således, at medmindre skolerne gør opmærksom på, at de ikke vil gøre brug af forsøgsgodkendelsen, så antages det, 
at forsøget er sat i gang som anvist. 
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7.1. Samspillet mellem udfordringsretten og generel regelforenkling 
Udfordringsretten udgør blot et initiativ i en større indsats for afbureaukratisering. Udover mulighederne for at 

igangsætte forsøg, har udfordringsretten således også fungeret som en inspirationskilde til generelle regel-

ændringer. Nedenstående er eksempler på hvordan dette har været tilfældet på Socialministeriets, Inden-

rigs- og Sundhedsministeriets og Miljøministeriets områder. 

 

Initiaitiverne i regeringens afbureaukratiseringspakke ”Mere tid til velfærd” vedrørende socialfaglige under-

søgelser er inspireret af ansøgninger til udfordringsretten om dispensation fra reglerne om en socialfaglig 

undersøgelse forud for iværksættelse af foranstaltninger (jf. servicelovens §§ 50 og 52). Dette er udmøntet 

som en række ændringer af serviceloven i forbindelse med vedtagelsen af Barnets Reform, som trådte i kraft 

1. januar 2011. Det drejer sig bl.a. om præciseringer af, at undersøgelsen af barnets behov ikke skal være 

mere omfattende end formålet tilsiger. Herudover er der skabt en lettere adgang til muligheden for at tildele 

konsulentbistand og økonomisk støtte til udsatte børn og unge uden en forudgående undersøgelse (jf. ser-

vicelovens § 50 og 52), samt en tydeliggørelse af reglerne vedrørende aflastning for børn med handicap (jf. 

servicelovens § 44, jf. § 84)  

 

På ældreområdet har udfordringsretten i øvrigt givet anledning til forsøg med lempeligere tilsynskrav i pleje-

boliger og plejehjem samt betaling for midlertidig hjemmehjælp. Disse to områder er omfattet af afbureaukra-

tiseringsinitiativer, der er udmøntet i generelle regelforenklinger der trådte i kraft den 1. juli 2010. Der har i 

øvrigt været udfordringsretsansøgninger vedrørende klageråd, bruger og pårørenderåd og forebyggende 

hjemmebesøg, hvor der ikke var forsøgshjemmel. På disse områder blev der ligeledes gennemført generelle 

regelforenklinger. Klagerådene er nu nedlagt, det er frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd og kommu-

nerne skal fremover kun tilbyde ældre ét årligt forebyggende hjemmebesøg. 

 

I forbindelse med udfordringsretten har Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget en række udfordringer 

af kvalitetskontrakten, som blandt andet vedrører frekvensen for udarbejdelsen af opfølgningsredegørelsen. 

Disse ansøgninger har givet anledning til at overveje en forenkling af procesreglerne for opfølgningsredegø-

relsen, så kommunerne får en større frihed til at tilrettelægge opfølgningen på de fastsatte mål i kvalitetskon-

trakten. I forbindelse med næstkommende revision af styrelsesloven forventes indarbejdet forslag til en for-

enkling af reglerne, så kommunalbestyrelsen kun hvert andet år skal redegøre for, hvordan kommunalbesty-

relsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Kommunerne fritstilles i øvrigt i forhold til, hvornår på året 

de ønsker at følge op på kvalitetskontrakten. Med de nuværende regler skal kommunalbestyrelsen årligt 

følge op på de opsatte mål i kvalitetskontrakten i forbindelse med budgetforhandlingerne.  

 

På Indenrigs- og Sundhedsministeriets område er reglerne om annoncering i den lokale presse af offentligt 

udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ved at blive ændret på baggrund af en ansøgning til ud-

fordringsretten. Den kommende regelændring betyder, at alle kommuner fremover vil kunne opfylde annon-

ceringskravet ved f.eks. at annoncere de nødvendige oplysninger i forbindelse med et offentligt udbud på 

kommunens hjemmeside. 

 

På Miljøministeriets område er reglerne vedrørende farligt affald blevet forenklet på baggrund af en konkret 

ansøgning i forbindelse med udfordringsretten. Her ansøgte en kommune om, at gyldighedsperioden på 4 år 

for kommunernes meddelelse af fritagelse for benyttelsespligten for farligt affald blev erstattet med en regel 

om, at fritagelsen bortfaldt, når aflevering til den alternativt godkendte modtager ophørte. Dette har Miljøsty-

relsen nu imødekommet med en revision af affaldsbekendtgørelsen. Miljøministeren forventer i øvrigt, at 

igangværende forsøg, vil kunne inspirere til fremsættelse af lovforslag om mere digital annoncering og e-

sagsbehandling.  
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7.2. Temabokse: Kvalitetsrapporter, elevplaner, socialfaglige undersøgelser og digital an-
noncering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital annoncering efter planloven 

  

Efter planloven skal der ske offentliggørelse af vedtagne kommu-
ne- og lokalplaner, af forslag til disse planer samt af landzonetilla-
delser. Det sker primært ved annonceringer i aviser eller ugeavi-
ser med rimelig stor lokal dækning samt ved fremlæggelse af 
dokumenterne på biblioteker, rådhuse mv. Hertil kommer, at der i 
stigende grad sker offentliggørelse af dokumenterne på kommu-
nernes hjemmesider. 
  

28 kommuner har som led i udfordringsretten ønsket at kunne 
begrænse papir-offentliggørelsen i lokale aviser bl.a. af besparel-
sesgrunde, og man har fx. henvist til borgernes stadig stigende 
brug af kommunernes hjemmesider og muligheder for at blive 
optaget på relevante mailinglister.  
  

Miljøministeren har imødekommet kommunernes ønsker ved efter 
planloven at udstede en bekendtgørelse (nr. 953 af 26/7 
2010), der giver kommuner mulighed for at få godkendt forsøg 
med øget digital annoncering i perioden 1. august 2010 - 31. 
december 2011. Der er i godkendelserne stillet krav om en fortsat, 
men langt mere beskeden papir-annoncering samt om en midt-
vejsevaluering af forsøgene i eftersommeren 2011. 
  

Pr. marts 2011 er der imødekommet 28 ansøgninger om dispen-
sation til forsøg med digital annoncering efter planloven fordelt på 
28 kommuner. 10 kommuner har fået godkendt forsøg Ministeriet 
vil i efteråret 2011 sammenfatte og vurdere de modtagne midt-
vejsevalueringer. 

 

 

Kvalitetsrapporter  
 
Ansøgningerne om forsøg med kvalitetsrapporter jf. folkeskole-
lovens §  40a, vedrører hovedsagelig muligheden for – helt eller 
delvist – alene at udarbejde kvalitetsrapport hvert andet år i 
stedet for hvert år, herunder at udarbejde en mindre omfattende 
kvalitetsrapport hvert andet år. Derudover har en del af ansøg-
ningerne vedrørt udeladelse af en række af de obligatoriske 
oplysninger.  
 
Ansøgningerne herom er blevet imødekommet, idet der dog i 
en række tilfælde er blevet stillet nogle betingelser til indholdet 
af kvalitetsrapporterne,  
 
Nogle ansøgninger vedrører muligheden for dispensation i 
forhold til fristerne for behandling af kvalitetsrapporten og ved-
tagelse af den eventuelt opfølgende handlingsplan. Enkelte 
kommuner har søgt om, at kvalitetsrapporten kommer til at 
dække et kalenderår frem for et skoleår. Sådanne ansøgninger 
er blevet imødekommet.  
 
Enkelte har søgt om dispensation fra kravene til formen på 
kvalitetsrapporten og har fået tilladelse hertil, dog i visse tilfæl-
de på betingelse af, at det fortsat skal være nemt for andre 
myndigheder og borgere at finde oplysningerne vedr. kvalitets-
rapporten på kommunens hjemmeside.  

 
Pr. marts 2011 er der imødekommet 54 ansøgninger om di-
spensation til forsøg med kvalitetsrapporter fordelt på 50 kom-
muner. Der er ikke givet nogen afslag.  

 

Socialfaglige undersøgelser 
 
Efter serviceloven skal kommuner i udgangspunktet gennemføre 
en socialfaglig undersøgelse, den såkaldte § 50-undersøgelse 
forud for afgørelser om foranstaltninger til udsatte børn og unge 
jf. servicelovens § 52. Undersøgelsen skal afdække barnets 
eller den unges behov for støtte, og omfatte 6 punkter, herunder 
bl.a. udvikling og adfærd, familie-, skole-, sundheds- og fritids-
forhold. Undersøgelsen skal ikke være mere omfattende end 
formålet tilsiger.  
 
Kommunernes ansøgninger har vedrørt omfanget og grundig-
heden af den børnefaglige undersøgelse. Ansøgningerne har 
varieret dels i relation til, hvilke foranstaltninger, man gerne ville 
have mulighed for at tildele uden at have gennemført en under-
søgelse efter de gældende regler, dels i relation til afgrænsnin-
gen af de sager, som ønskedes omfattet af dispensationen.  
 
Der er i forbindelse med udfordringsretten givet dispensation til 
at fravige reglerne om den socialfaglige undersøgelse i forbin-
delse med tildelingen af udvalgte foranstaltninger efter service-
lovens § 52, stk. 3. Det drejer sig om konsulentbistand (§ 52, 
stk. 3, nr.1), formidling af praktikophold (§ 52, stk. 3, nr. 8, da-
værende nr. 9), reglerne om økonomisk støtte (§ 52 a, davæ-
rende § 52, stk. 4 og 5), samt aflastning (daværende § 52, stk. 
3, nr. 5) i visse sager vedrørende handicappede børn. Der er 
tale om en blanding af hele og delvise imødekommelser af 
ansøgningerne.   
 
Pr. marts 2011 er der imødekommet 41 ansøgninger om di-
spensation til forsøg med socialfaglige undersøgelser fordelt på 
32 kommuner. Der er givet 2 afslag.   

 

Elevplaner 

 

Det fremgår af folkeskolelovens § 13 b, at hver elev til brug for den 
løbende evaluering skal have en elevplan, som indeholder resulta-
ter af evalueringen og den besluttede opfølgning på denne. Der er 
endvidere krav om, at alle fag skal omtales, jf. § 3 i elevplansbe-
kendtgørelsen (bekendtgørelse. nr. 750 af 13. juli 2009).  
 
De ansøgninger om forsøg, der er indsendt via udfordringsretten, 
drejer sig primært om dispensation fra kravet om omtale af alle 
fag. Skolerne ønsker i højere grad at tage udgangspunkt i en 
helhedsvurdering af eleven for på den baggrund at finde ud af, 
hvad der er væsentligt at medtage, jf. model 4.4.5 i Afbureaukrati-
seringsudvalgets rapport – afsnit om elevplaner.  
 
Dispensation til forsøg med elevplaner er betinget af to ting:  
 

 At alle elevens lærere har vurderet, om der er behov for 
bemærkninger i elevplanen, og at dette synliggøres ved 
underskrift eller på anden måde, fx elektronisk. 

 At forældrenes ønsker til omtale af bestemte fag inddra-
ges i vurderingen af, hvilke fag der skal omtales i den 
enkelte elevs elevplan.  

 
Pr. marts 2011 er der imødekommet 114 ansøgninger om dispen-
sation til forsøg med elevplaner fordelt på 53 kommuner . Der er 
givet afslag til én skole.  
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8. Årsager til afslag 
Samlet set er der pr. 1. april 2011 givet 223 afslag på ansøgninger til udfordringsretten. Den relativt store 

andel af afslag, har givet årsag til en del kritik og henvendelser fra kommuner og regioner. Særligt i forhold til 

de ca. 70 afslag, som begrundes i manglende forsøgshjemmel i lovgivningen. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne midtvejsstatus, er der derfor foretaget en høring i de fagministeri-

er, som har givet et afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i lovgivningen.  

 

Høringen har vist, at afslag på grund af manglende forsøgshjemmel i en række tilfælde har været brugt 

upræcist. Det gælder eksempelvis forsøg med fastsættelse af pension, kontanthjælp og boligydelser, statisti-

ske indberetninger, sundhedsfaglige tilsyn og magtanvendelse mv..  

 

De faktiske årsager til afslagene er blandt andet mere fordelingspolitiske hensyn, rets og patientsikkerheds-

mæssige hensyn, åbenhed over for borgerne, sikring af landsdækkende statistikker samt EU-retlige forhold.  

 

Et eksempel er på Beskæftigelsesministeriets område, hvor der er søgt om at indføre et loft over kontant-

hjælp og boligstøtte. Her vurderer Beskæftigelsesministeriet, at en fritagelse fra kontanthjælpsloftet i x kom-

mune vil indebære, at det ikke i samme grad kan betale sig at komme i arbejde for borgere i x kommune, 

som i y kommune. Dette kan medføre eksport af sociale problemer og dermed pålægge andre kommuner 

økonomiske byrder. Et andet eksempel er på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, hvor der er an-

søgt om dispensation fra de lovpligtige tilsynsbesøg på plejecentrene.  Her afviser ministeriet det foreslåede 

henset til vigtigheden af ordnede sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene.  

 

Der er desuden i nogle enkelte tilfælde igangsat forsøg, hvor deltagerkredsen på forhånd er afgrænset til et 

bestemt antal kommuner. Et eksempel er på Miljøministeriets område, hvor der netop nu gennemføres et 

forsøg i 10 kommuner om annoncering af lokalplaner. De resterende kommuner, der har søgt, har således 

fået afslag, idet 10 kommuners deltagelse i forsøget vurderes at give et tilstrækkeligt grundlag for senere at 

overveje evt. permanente ændringer af planlovens offentliggørelsesregler (jf. temaboksen punkt 7.2). 

 

For at forsøge at imødegå en del af utilfredsheden i forhold til de mange afslag på grund af manglende for-

søgshjemmel, vil de enkelte fagministerier i svarbreve til kommunerne eller regionenerne søge at gøre op-

mærksom på samtlige forhold, der ligger til grund for afslaget.  

 

Det er dermed ikke tilstrækkeligt at skrive, at der mangler forsøgsadgang i lovgivningen. Hvis det er tilfældet 

skal det præciseres, hvorvidt fagministeriet ønsker at tilvejebringe den manglende forsøgshjemmel eller 

eventuelt gennemføre en generel regelforenkling og hvis ikke, hvilke årsager der ligger til grund herfor. Hvis 

der er givet tilladelse til lignende forsøg, bør ministeriet endvidere gøre opmærksom herpå, eller hvis det er 

mangler i ansøgningen, som gør udslaget i forhold til et afslag. Eksempelvis hvis ansøger ikke har beskrevet, 

hvad der sættes i stedet for de nuværende regler. Fagministerierne skal generelt vejlede om mulighederne 

inden for de gældende regler og alternative veje til at opnå det ønskede, såfremt dette er en mulighed. Dette 

skal give kommuner og regioner et mere fyldestgørende indblik i, hvorfor deres ansøgning ikke kan imøde-

kommes.  

 

Overordnet er det målsætningen at sikre tilvejebringelse af de nødvendige forsøgshjemler, med mindre afgø-

rende hensyn taler her imod, så alle gode og velbegrundede forsøg kan igangsættes.  

 

Det bør derfor fortsat stå centralt at overveje tilvejebringelse af forsøgshjemler i forbindelse med indførelse af 

ny og revision af eksisterende lovgivning i det enkelte ressortministerium.    
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9. Sammenfatning 
Halvvejs gennem udfordringsrettens levetid viser denne status, at der generelt har været stor opbakning til 

initiativet i kommuner og regioner. Næsten alle landets kommuner og regioner har indsendt en ansøgning til 

udfordringsretten, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. 

 

Udfordringsretten har vist sig som et nyttigt instrument i afbureaukratiseringen. Både gennem igangsættelse 

af forsøg, men også ved at have givet inspiration til at overveje og i en række tilfælde gennemføre generelle 

regelændringer umiddelbart uden et forudgående forsøg. 

 

Statussen har imidlertid også vist, at der bør ske en tilpasning af sagsbehandlingsprocessen. Særligt sags-

behandlingstiden har været udsat for en del kritik. Som det er fremgået har indsatsen for at nedbringe sags-

behandlingstiderne allerede haft effekt og det vil fremadrettet blive forsøgt at forkorte sagsbehandlingstiden 

yderligere ved at forenkle sagsbehandlingen, hvor det er muligt. 

 

En nærmere gennemgang af afslag med begrundelsen manglende hjemmel har vist, at der for hovedparten 

af afslagene ikke er tale om, at det blot er en manglende forsøgsadgang i lovgivning, der ligger til grund for 

de givne afslag, men centrale hensyn såsom retssikkerhed, EU-retlige forhold mv. Hvis de ansøgte forsøg er 

vurderet til at kunne medføre uhensigtsmæssige konsekvenser, som ikke er i overensstemmelse med reg-

lernes formål, så har fagministerierne ikke fundet det relevant at tilvejebringe en forsøgshjemmel. Det er 

imidlertid væsentligt, at det fremgår klart af svarbrevene til kommuner og regioner, hvilke hensyn der ligger til 

grund for et eventuelt afslag, så afslaget ikke kun begrundes med manglende forsøgshjemmel. 

 

Det vil fortsat stå centralt at sikre et godt samspil mellem forslag til udfordringsretten og den generelle afbu-

reaukratiseringsindsats, så gode idéer og forsøg under udfordringsretten kan omsættes til generelle regel-

ændringer til gavn for alle kommuner og regioner. Her bliver det også relevant at se udfordringsretten i rela-

tion til det kommende frikommuneforsøg. Med frikommuneforsøget ønsker regeringen at hæve overliggeren i 

forhold til øvrige afbureaukratiseringstiltag, der har givet værdifuldt input til den løbende regelforenkling i det 

offentlige. Formålet med frikommuneforsøget er således at få afprøvet mere vidtgående og banebrydende 

forsøg end hidtil. Udfordringsretten vil fortsat udgøre et væsentligt initiativ for de kommuner, som ikke delta-

ger i frikommuneprojektet. 

  

Udfordringsretten løber frem til udgangen af 2013. Herefter skal den endelige evaluering af udfordringsretten 

gennemføres, hvor der vil blive set nærmere på de enkelte gennemførte forsøg. Her skal kommunernes og 

regionernes egne evalueringer af de igangsatte forsøg ses i en overordnet sammenhæng. Det vil i forbindel-

se med den endelige evaluering blive tilstræbt, at kommunernes og regionernes erfaringer bliver opsamlet 

på en så smidig og simpel måde som overhovedet muligt,  

 

Der igangsættes desuden i efteråret 2011 en opsamling på hvilke igangsatte forsøg, som det på kort sigt kan 

være relevant at følge op på med henblik på generelle forenklinger.  


