
§17, stk. 4 udvalg - Regelforenkling
Formål:
Der er enighed om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg, med fokus på 
regelforenkling/bedst praksis. Målet er et opgør med internt vedtagne 
arbejdsgange og silotænkning, der medfører administrativt ressourcespild.
Opgaveløsningen skal opleves forbedret af borgerne som følge af evt. 
anbefalinger fra udvalget. Der skal skabes helhedsorienterede løsninger for og 
med borgerne. 

Resultat og mål:
Udvalgets arbejde skal være med til at forbedre og forenkle serviceringen af 
borgerne i Faxe Kommune, således at de oplever ressourcerne anvendt, der hvor 
de skaber størst værdi:

 Mere sammenhængende og helhedsorienterede indsatser med fokus på 
samlede løsninger, med et minimum af regelbegrænsning.

 Enklere regler og større fleksibilitet i sagsbehandlingen i samarbejde med 
borgeren. 

 Samlede løsninger, hurtigere og mere smidig sagsbehandling med fokus 
hele borgeren. 

Udvalgets opgave:
Der skal arbejdes med regelforenkling dels af lokalbesluttede regler og 
bestemmelser og dels afklaring af lovgivningsmæssige udfordringer der ikke skaber 
direkte merværdi for den borgernære service i Faxe Kommune.

Der skal ske konkret beskrivelse af hvilke begrænsninger der opleves og hvorledes 
den kan håndteres fremadrettet og hvilke forbedringer ændringerne forventes at 
skabe. 

Arbejdet afgrænses til at undersøge procedurer og arbejdsgange indenfor 
socialområdet og ældreområdet. Udvalget er dog ikke begrænset til disse 
områder alene, hvis det undervejs i processen giver mening at inddrage andre 
fagområder

Afgrænsning og opgavefokus for udvalget aftales konkret blandt udvalgets 
medlemmer gennem funktionsperioden.



Der skal ske konkret afrapportering til Økonomiudvalget senest ved 
funktionsperiodens udløb, men forhåbningen er, at der ligeledes undervejs i 
perioden kan ske oversendelse til Økonomiudvalget med delanbefalinger.

Organisation:
Udvalget er underlagt Økonomiudvalget som referenceudvalg og har alene en 
rådgivende opgave overfor Økonomiudvalget. 

Tidsramme:
Udvalgets funktionsperiode er fastsat til 1 år, med virkning fra 1. marts 2019 til 29. 
februar 2020. 

Indsats:
Udvalget fastlægger antallet af møder. Det er udgangspunktet, at der afholdes 
maksimalt 10 møder i løbet af perioden. Fastlæggelse af mødedatoer sker på det 
første møde i udvalget. 

Ressourcer:
Der er afsat midler til afholdelse af vederlag til formand og politiske medlemmer 
under byrådet. Eksterne deltagere afregnes med diæter og kørsel.

Der er ikke afsat særskilte midler til eksterne konsulenter mv. 

Der kan efter konkret aftale indkaldes kommunalt ansatte til afklaring af 
muligheder og udfordringer ved de enkelte regler og love.

Gruppens deltagere:
 3 politikere, heraf formanden. 

 2 - 4 interessenter/ansatte – der udpeges/vælges efter opslag på 

hjemmesiden og intra. De udvælges af de politiske valgte medlemmer.

Formanden er Dorthe Adelsbech (V)

Administrativ understøttelse:
§17, stk. 4 udvalget understøttes administrativt af direktionen og har en fast 

sekretær


