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Til alle kommuner og regioner 

Orientering om forenklet sagsbehandlingsproces for udfordringsretten pr. 1. 
oktober 2012  
 
Det indgår i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2013, at 
udfordringsretten fastholdes og forlænges til udgangen af 2015 samtidig med, at 
ansøgningsprocessen forenkles med henblik på at forkorte sagsbehandlingstiderne.  
 
Som en del af udrulningen af økonomiaftalerne indføres derfor pr. 1. oktober 2012  
en forenklet sagsbehandlingsproces for udfordringsretten. 
 
I dette brev beskrives den forenklede sagsbehandlingsproces, og hvordan 
ansøgningsprocessen fremadrettet vil blive for kommuner og regioner.  
 
Den forenklede sagsbehandlingsproces 
 

 
 
 
 
Som det fremgår af figuren, skal alle ansøgninger fremover sendes direkte til det 
relevante ministerium, som med inddragelse af KL og Danske Regioner har 8 uger til 
at behandle ansøgningen og sende et svar til kommunen eller regionen. 
 
Det nuværende ansøgningsskema skal fortsat anvendes. Ansøgningsskemaet kan 
findes på følgende link1 
http://im.dk/Indenrigs/Udfordringsret_og_frikommuner/Udfordringsret.aspx 
 
Der er oprettet særskilte mailadresser i følgende 3 ministerier, som skal anvendes: 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet: udfordringsret@oim.dk  
Social- og Integrationsministeriet: udfordringsret@sm.dk 
Ministeriet for Børn og Undervisning: udfordringsret@uvm.dk  
 
For øvrige ministerier henvises til ministeriernes hovedpostkasser, som fremgår af 
følgende liste: 

                                                      
1 Der gøres opmærksom på, at linket vil ændre sig, når Økonomi- og Indenrigsministeriet forventet får en 
ny hjemmeside i efteråret 2012.  
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Ministeriet E-mail 
Beskæftigelsesministeriet bm@bm.dk 

Erhvervs- og Vækstministeriet evm@evm.dk  

Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk 

Justitsministeriet jm@jm.dk 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kemin@kemin.dk 
Kulturministeriet kum@kum.dk 

Miljøministeriet mim@mim.dk 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mbbl@mbbl.dk 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser fivu@fivu.dk 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fvm@fvm.dk 

Ministeriet for Ligestilling, Kirke og for nordisk samarbejde  km@km.dk 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk 

Skatteministeriet skm@skm.dk 

Transportministeriet trm@trm.dk 

 
Allerede udmeldte forsøgsperioder gælder fortsat. Hvis en kommune eller region på 
grund af særlige omstændigheder ønsker at forlænge et forsøg ud over den 
godkendte forsøgsperiode, skal kommunen/regionen sende en ansøgning herom til 
det pågældende fagministerium.  
 
Fastsættelse af deadline for evaluering ved igangsættelse af nye forsøg 
Fremover vil det desuden være praksis, at der ved igangsættelse af nye forsøg 
fastsættes et tidspunkt for indsendelse af evaluering til det pågældende ministerium. 
Dette skal sikre, at der sker en løbende erfaringsindsamling, som kan bidrage til evt. 
generelle regelforenklinger. 
 
Tværgående opsamling på igangværende2 og afsluttede forsøg efterår 2012  
I efteråret 2012 gennemfører Økonomi- og Indenrigsministeriet en tværgående 
erfaringsopsamling for de igangværende og afsluttede forsøg.  
 
Formålet med den tværgående opsamling er at vurdere, hvorvidt der på baggrund af 
de gennemførte og igangsatte forsøg på nuværende tidspunkt kan identificeres 
potentialer for generelle regelforenklinger.  
 
De enkelte fagministerier vil derfor i oktober og november 2012 kontakte alle 
kommuner og regioner, der har forsøg som har været i gang i mindst to år med 
henblik på at indhente evalueringer eller foreløbig status fra forsøgene. 
 
Det er derfor vigtigt, at der er foretaget en evaluering af de afsluttede forsøg og en  
status for kommunens/regionens foreløbige erfaringer med igangværende forsøg, når 
ministerierne tager kontakt. KREVI (nu KORA) har udarbejdet en inspirationsguide om 
evaluering bl.a. med et evalueringsskema, som kan hentes på 
http://im.dk/Indenrigs/Udfordringsret_og_frikommuner/Udfordringsret.aspx 
 
For spørgsmål vedr. ovenstående kan fuldmægtig Eva Lisby kontaktes på e-mail: 
eli@oim.dk og 7228 2558. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Søren H. Thomsen 
Kontorchef 

 

                                                      
2 Her er tale om forsøg, som har været i gang i mindst to år, men som endnu ikke er afsluttet. 


