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HVORFOR EN 
FORENKLINGSDAGSORDEN?



’Det er velkendt, at den offentlige sektor er vokset 
stærkt, især gennem de sidste par årtier. Skal vi 
inden for en overskuelig årrække klare de 
samfundsøkonomiske balanceproblemer, er der ikke 
nogen mulighed for at lade den offentlige sektor 
vokse yderligere.

Ofte er den væsentligste hindring for god 
kundebetjening besværlige regler og procedurer. 
Bestræbelserne på at forenkle de offentlige regler er 
derfor af afgørende betydning i denne sammenhæng.’

En ny 
problemstilling?



”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, 
hvor vi er på vej hen”

En accelererende 
kompleksitet?



Forenklingsdagsordenen
Vi ønsker at være organisation på en måde, hvor vi ikke gør tingene 
mere komplicerede end højst nødvendigt.

Det betyder, at lederne skal sikre en nysgerrighed på hverdagspraksis på 
arbejdspladsen sammen med medarbejderne – og handle på det, der 
ikke giver værdi for kerneopgaven. Stort som småt.



Budgetforlig 2017:
- Forenkling af administrations- og 
dokumentationsopgaver 0-18 år og 
ældreområdet
- Mindre dokumentation og mere tid til 
kernevelfærden 

Regelforenkling og frikommuneforsøg

Forenkling af styringsværktøjer Forenkling af ledelsesrummet

Forenkling i HTK med 
kerneopgaven i 

centrum



PILOTPROJEKTET



To pilotområderPolitisk opdrag
”Opstille konkrete forslag til, 
hvilke nuværende 
administrations- og 
dokumentationsopgaver, der 
kan forenkles med henblik på 
at skabe mere tid for 
medarbejdere og ledelse til 
kernevelfærden.” 

0-18 års området
- 2 skoler
- 1 dagtilbud

Ældreområdet
- 3 hjemmeplejegrupper
- Sygeplejen

Projektet stillede skarpt på oprydningen i det, 
som ledere og medarbejdere oplevede bøvlede i 
og omkring deres hverdagspraksis på de enkelte 
arbejdspladser. 



Medarbejdere og ledere omkring et bord…



Hvor kommer bøvlet fra – og hvad 
gør vi ved det?

HTK? Arbejds-
pladsen? Nationalt?

Fjerne, forandre eller forankre?



RESULTATER



Eksempler på bøvl

Forvaltningsniveau
- Samarbejde mellem 
centre

- Medarbejdernes adgang 
til forskellige it-systemer

- Læringsplaner (omfang) 
og handleplaner

- Nationale test

- Frekvens for 
kvalitetsrapport

- 2. 
Skole/hjemsamtale

- Læringsplaner 
(omfang) og 
handleplaner

-

Arbejdsplads
- Læringsplaner 
(omfang) og 
handleplaner

- Møder

- Kommunikation om 
beslutninger og 
igangværende 
projekter

Byråd/Christiansborg



ERFARINGER SOM VI 
BYGGER VIDERE PÅ



Bøvl kommer ikke kun fra 
ledelsesbeslutninger

Det har betydning for de mulige 
løsninger og hvem, der skal være med 
til at finde dem…

Erkendelse i 
processen



Medarbejdernes oplevelse af projektet

Det giver energi og skaber engagement at være med til at 
definere problemerne og finde løsningerne ift. egen hverdag

Ved at tage udgangspunkt i det, som opleves som bøvl på den 
enkelte arbejdsplads og fokusere på medarbejdernes og 
ledelsens fælles ansvar, er vejen til handling ofte kortere. 



4 gode råd

• Skab fælles forståelse og ejerskab hos ledere og medarbejdere  

• Skab en selvstændig ramme for at drøfte de ting, som bøvler (arbejd 
bevidst med at undgå at andre dagsordener tager over)

• Skab – og fasthold – opmærksomheden i ledelseskæden

• Undgå at jagte det perfekte… 



Det handler om at 
håndtere 
kompleksiteten 

- ikke at øge den!


