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Mindre tid på administration – mere tid til mennesker

Regeringen fremlægger hermed sin plan for,
hvordan vi får en offentlig sektor med mindre
bureaukrati.
Planen giver kommuner, regioner og de
offentlige ledere og ansatte, der er tættest
på borgerne, større frihed til selv at beslutte,
hvordan opgaverne løses. Planen betyder
også, at medarbejdere i kommuner og
regioner aflastes for administrative opgaver
for knap 900 mio. kr., så de i stedet kan
koncentrere sig om kerneopgaverne.

Planen indeholder 105 forenklingsforslag på de store
velfærdsområder – folkeskolen, dagtilbud, arbejdet
med udsatte børn og unge, ældre, handicapområdet,
integrations- og udlændingeområdet samt sundhedssektoren.
De mange forslag er resultatet af en lang proces.
Flere tusinde offentlige ledere og medarbejdere i
kommuner og regioner har medvirket i en omfattende
kortlægning af, hvordan de bruger deres arbejdstid,
og er kommet med forslag til, hvordan reglerne kan
forenkles. Konklusionen har været klar: På en række
områder kan vi få endnu mere kvalitet, hvis vi forenkler
reglerne.
En mere enkel offentlig sektor – med færre krav,
regler og indberetninger – vil få betydning for mange
menneskers hverdag. Det gælder de offentlige ledere,

som vil få større muligheder for at træffe beslutninger
selv. Det gælder de ansatte, som vil opleve, at de kan
bruge mere tid på de kerneopgaver, som de brænder
for. Og det gælder dem, som det i sidste ende handler
om – de ældre, de syge, børnene og de svage, som
har brug for en smidig og velfungerende offentlig
sektor.
Nogle af de 105 forenklingsforslag vil blive gennemført
administrativt, mens andre skal gennemføres som
lovændringer i det kommende folketingsår. Regeringen
håber, at Folketingets partier vil være med til at sikre,
at planen kan blive ført ud i livet – til gavn for både
medarbejdere og borgere.

Regeringen

Om planen

Ledere og medarbejdere i kommuner
og regioner har bidraget
Forslagene i denne plan er blevet til på baggrund
af et omfattende arbejde med at identificere regler,
der kan forenkles. Det er sket med udgangspunkt
i medarbejdernes erfaringer. I alt har mere end 4.000
ledere og medarbejdere i institutioner og forvaltninger
landet over deltaget.
Diskussionerne er foregået i workshops, fokusgrupper
og på konferencer. Herudover er der blevet gennemført
en omfattende kortlægning af, hvor meget tid med
arbejderne typisk bruger på forskellige opgaver.
Kortlægningen har også været med til at vise, hvordan
medarbejderne oplever de forskellige opgaver, der
kendetegner deres hverdag
Som noget nyt har institutioner og private leverandører
også fået en såkaldt udfordringsret. Det betyder,
at de har mulighed for at søge om – på forsøgsbasis
– at blive fritaget for nogle af de gældende statslige,
lokale og overenskomstmæssige regler. I juli 2009
blev de første dispensationer fra statslige regler givet.
Der er foreløbig givet tilladelse til at igangsætte forsøg
i 55 kommuner og 2 regioner. Det er fortsat muligt at
søge om dispensation.
Initiativerne i planen vil give kommuner og regioner
bedre muligheder for at prioritere ressourcerne lokalt.
I alt vil forenklingen af de statslige regler frigøre knap
900 millioner kroner, som kommuner og regioner kan
omprioritere til mere velfærd.
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Mere tid til velfærd

Initiativerne i planen vil gøre det muligt for kommunerne
og regionerne at omprioritere knap 900 millioner kroner
årligt fra 2011. Det svarer samlet set til ca. 3 millioner
timer. Dermed får kommuner, regioner og institutioner
større frihed til at tilrettelægge opgaverne, så der bliver
mere tid til velfærd.

Område

Frigjorte ressourcer

		

i timer

i mio. kr.

Folkeskolen og Ungdommens
Uddannelsesvejledning

774.000

212

Dagtilbud

776.000

209

Udsatte børn og unge

130.000

38

Ældre

956.000

285

Handicap

108.000

31

27.000

9

Integration

103.000

30

Sundhed

140.000

50

77.000

20

3.091.000

884

Andre initiativer
på det sociale område

Øvrige initiativer
I alt		

Sådan er initiativerne blevet til

En bred scanning
Ledere og medarbejdere i kommuner og regioner har
i fokusgrupper, interviews og konferencer identificeret
statslige regler, som de i dagligdagen oplever som
unødigt bureaukratiske eller administrativt tunge.

Dyberegående analyser
På baggrund af scanningerne er der gennemført dybere
gående analyser på udvalgte områder. Medarbejdere
og ledere har deltaget i workshops, hvor de er kommet
med forslag til, hvordan reglerne kan forenkles.

Kortlægning og måling af udvalgte
medarbejderes administrative opgaver
Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner
gennemført en kortlægning af, hvor meget tid udvalgte
medarbejdergrupper bruger på forskellige opgaver. Kort
lægningen har også vist, hvordan medarbejderne oplever
de forskellige opgaver.

Udfordringsret
Institutioner, der leverer offentlig service, har fået en såkaldt
udfordringsret. Det betyder, at de kan søge om på forsøgs
basis at blive fritaget fra gældende statslige, lokale eller
overenskomstmæssige regler. Forsøgene skal vise, hvordan
man kan gøre tingene på nye måder i den offentlige sektor.
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Projekt på beskæftigelsesområdet viser vejen

Regeringen og KL igangsatte i 2007
en afbureaukratisering af indsatsen
i jobcentrene. Projektet har givet
jobcentrene mere tid til at gøre det,
de er sat i verden for – at hjælpe ledige
i job. Gennem interviews, fokusgrupper
og workshops fik medarbejdere og
chefer i jobcentrene selv mulighed for
at komme med forslag til forenklinger.
Projektet har tjent som inspiration
for forenklingsindsatsen på de øvrige
områder, som præsenteres i denne plan.

Projektet i jobcentrene har blandt andet ført til:

64 konkrete forenklingsinitiativer
Der er gennemført en række forenklinger i form
af præciseringer af reglerne og forbedringer af de
it-systemer, der understøtter jobcentrenes arbejde.

Forenkling af kommunernes
sygeopfølgning
Refusionsbestemmelserne i sygedagpengeloven
er blevet forenklet. Kommunernes kontakt med
sygemeldte er harmoniseret med de andre mål
grupper i jobcentret, og tidsforbruget på klagesager
er reduceret.

Forenkling af ungereglerne
Unge-målgrupperne er reduceret fra ti til fire, og
reglerne er nu generelt lettere at forstå for de unge
og jobcentrenes medarbejdere. Der er indført frit
redskabsvalg, så aktiveringstilbud kan skræddersys
til den enkelte unge. Samtidig sikrer reglerne, at der
er særligt fokus på, at unge får en uddannelse.
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Forenkling af sanktionsområdet
Sanktionsreglerne for kontanthjælps-, starthjælpsog introduktionsydelsesmodtagere er forenklet.
Alle målgrupper sanktioneres fremover efter ens
principper. Reglerne er lettere at overskue for med
arbejderne, og borgerne har lettere ved at gennemskue
sammenhængen mellem forsømmelse og sanktion.

Forenkling af jobcentrenes
modtagelse
Kravet om, at jobcentrene foretager en samlet
vurdering af kontant- og starthjælpsmodtagere ved
første samtale, er afskaffet. Desuden er der skabt
mulighed for, at jobcentret kan indkalde borgere til
CV-samtale meget tidligt i forløbet.
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Regeringens initiativer

Kapitel 1
Folkeskolen
1. Forsøg med elevplaner
2. Forsøg med kvalitetsrapporter
3. Friere rammer for holddannelse
4. Afskaffelse af loft for daglig undervisningstid
5. Større frihed i forhold til udbud af valgfag
6. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin
7.	Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling
8. Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver
9. Bedre muligheder for fælles ledelse
10. Enklere opfølgning på fravær
11. Præcisering af reglerne om pædagogisk råd
12. Generel forenkling af indberetningskrav
13.	Udskydelse af fristen for beslutning
om skolenedlæggelse
14. Kortere sagsbehandlingstid for klager
15. Enklere regler for valg til skolebestyrelsen
16. Opdatering af SkoleIntra
17. Enklere krav til legepladser
18. Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler
19.	Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger
på folkeskoleområdet
20.	Bedre information om orienteringspligt
efter forældreansvarsloven
21.	Bedre vejledning om videregivelse
af personoplysninger/tavshedspligt
Ungdommens Uddannelsesvejledning
1. Bedre adgang til data
2. Bedre sammenhæng i mentorordninger
3. Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger
4. Uddannelsesplan – tilpasning til ungdomsuddannelser
5.	Bedre overgang fra 9./10. klasse
til ungdomsuddannelserne
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12
12
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13
13
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14
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16
16
16
16
16
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Kapitel 2
Dagtilbud
1. Enklere krav til pædagogiske læreplaner
2. Enklere regler for børnemiljøvurdering
3. Målrettede sprogvurderinger
4. Enklere procedure for fastlæggelse af lukkedage
5. Mere fleksible regler for gæstedagpleje
6. Bedre vilkår for dagplejere

Kapitel 3
Udsatte børn og unge
1. Færre krav til socialfaglige undersøgelser
2. Færre krav til handleplaner
3. Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken
4.	Afskaffelse af kravet om udarbejdelse af
sammenhængende børnepolitik og
sagsbehandlingsstandarder
5.	Enklere regler for godkendelse og tilsyn
med anbringelsessteder
6. Enklere regler for beregning af forældres egenbetaling
7.	Klare regler for fagpersoners videregivelse
af personoplysninger
8.	Bedre it-understøttelse på udsatte børn
og unge-området
9. Færre krav til indstillinger til børn og unge-udvalget
10.	Afskaffelse af kravet om nedsættelse af en
tværfaglig gruppe
11. Enklere regler for kontaktperson og personlig rådgiver
12. Mere fleksible regler for afgørelser om samvær

20
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24
24
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30
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Kapitel 4
Ældre
1. Plejeplaner gøres frivillige
2. Enklere regler for visitation på ældreområdet
3. Frivilligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg
4. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet
5. Frivilligt at oprette ældreråd
6. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd
7. Nedlæggelse af klageråd
8.	Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig
hjemmehjælp

Kapitel 5
Handicap
1. Enklere regler for dækning af merudgifter
2. Enklere regler for støtte til handicapbiler
3.	Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser
ved børn med handicap
4.	Enklere regler om hjemmetræning og særlige
dagtilbud
5. Bedre it-understøttelse på handicapområdet
6.	Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder
for længerevarende botilbud
7. Enklere regler for hjælp ved udlandsrejse
8.	Bedre vejledning om reglerne for støtte
til forbrugsgoder
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Kapitel 6
Andre initiativer på det sociale område
1. Enklere regler for udveksling af personoplysninger
2. Enklere regler for befordring
3.	Afskaffelse af indberetningerne til
Det Centrale Informations- og Analysesystem (CIAS)
4.	Sammenlægning af indberetningerne
på stofmisbrugsområdet
5. Forbedring af Tilbudsportalen
6. Enklere regler for botilbud
7. Enklere regler for godkendelse af private botilbud
8. Sammenskrivning af vejledninger

50
52
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Kapitel 7
Integration
1. Mere målrettet opfølgning på integrationskontrakten
2. Bedre skabelon for integrationskontrakten
3. 	Bedre understøttelse af den afsluttende status
for introduktionsprogrammet
4. 	Enklere håndtering af udgifter ved deltagelse
i introduktionsprogrammet
5. 	Mere målrettet fraværsregistrering
6. 	Frivilligt at udarbejde individuelle læringsplaner
7. 	Afskaffelse af gebyr for danskuddannelse
8. 	Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser
9. 	Forenkling af integrationslovens snitflader
med beskæftigelseslovgivningen
10. Bedre tid til modtagelse af flygtninge i kommunerne
11. Mere enkel vejledning af udenlandske studerende
12.	Enklere modtagelse og registrering af oplysninger
i sager om boligplacering
13.	Bedre samspil mellem integrationskontrakten
og jobplanen
14.	Mere enkel kontrol af billedlegitimation ved
de afsluttende danskprøver
15.	Nemmere indberetning og udveksling af data
på danskuddannelsesområdet

54
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Kapitel 8
Sundhed
1. Én fælles patientjournal
2. Enklere bivirkningsrapportering
3. Enklere registrering af ulykker
4. Enklere registrering af patientforløb på kræftområdet
5. Enklere registrering af brug af tvang i psykiatrien
6. Sanering af registreringskrav
7. Målrettet kontaktpersonordning
8.	Enklere regler og vejledning
for registrering af fysioterapi
9. Nemmere administration af hygiejneregler
10. Enklere og mere ens indberetning af ventetider
11. Bedre registreringsvejledning
12. Koordineret tilsyn i psykiatrien
13. Koordineret opgørelse af centrale nøgletal
14. Nemmere henvisning til privathospitaler
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Kapitel 9
Øvrige initiativer
1. Offentliggørelse af kommunale oplysninger på nettet
2. Elektronisk udsendelse til kommunalbestyrelsen
3.	Afskaffelse af krav om dispensation ved indkaldelse
af stedfortræder til kommunalbestyrelsen
4. Digitalisering af VEU-godtgørelse
5.	Afskaffelse af bestemmelse om EGU-praktikelever
i virksomheder
6. Lønbarrierer for EGU-elever fjernes
7.	Forenkling af folkeoplysningslovens
lokaletilskudsregler
8.	Mulighed for digital regnskabsaflæggelse
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Folkeskolen

Kommunerne skal have større frihed til at målrette skoletilbuddene
til de lokale behov. Lærere og skoleledere skal have mere tid
til undervisning og pædagogisk ledelse. Det skal ske gennem
forsøg med mere fleksibel brug af elevplaner og kvalitetsrapporter,
mere frihed til at tilrettelægge undervisningen lokalt og bedre
muligheder for fælles ledelse af flere skoler.
Folkeskolen skal sikre, at alle elever opnår kundskaber
og færdigheder, der forbereder dem til at uddanne
sig videre og giver dem lyst til at lære mere. Samtidig
skal skolen give alle elever en forståelse af, hvad det
vil sige at leve i et frit og demokratisk samfund og give
eleverne tillid til egne muligheder.
Der er gennem de seneste år gjort meget for at styrke
fagligheden i folkeskolen. Elevplaner og kvalitets
rapporter har bidraget til et øget fokus på skolernes
resultater og den enkelte elevs faglige udbytte.
Kommuner og skoler har gjort sig mange gode
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erfaringer med de nye redskaber. Regeringen ønsker
derfor at give større frihed til, at man lokalt kan videreudvikle og forbedre de indførte værktøjer.
Regeringen præsenterer her en række initiativer,
der skal give kommunalbestyrelser og skoler større
frihed til selv at prioritere, hvordan de vil tilrettelægge
undervisningen og driften af skolerne.

Regeringens initiativer

Mere tid til velfærd

Folkeskolen

Initiativerne på folkeskole- og vejledningsområdet
vil gøre det muligt for kommunerne at omprioritere
ca. 212 millioner kroner. Det svarer samlet set til ca.
774.000 timer, eller til at der kan gives ca. 318.000
ekstra undervisningstimer i folkeskolen. Dermed får
kommuner og skoler større frihed til at tilrettelægge
opgaverne, så der bliver mere tid til velfærd.

1. Forsøg med elevplaner

17. Enklere krav til legepladser

2. Forsøg med kvalitetsrapporter

18. Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler

3. Friere rammer for holddannelse

19.	Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger
på folkeskoleområdet

4. Afskaffelse af loft for daglig undervisningstid
5. Større frihed i forhold til udbud af valgfag

20. Bedre information om orienteringspligt efter
forældreansvarsloven

6.	Friere rammer for placering af fag
på lavere klassetrin

21. Bedre vejledning om videregivelse af
personoplysninger/tavshedspligt

7.	Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelses
kvalifikationer i folkeskolens indskoling
8. Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver
9. Bedre muligheder for fælles ledelse
10. Enklere opfølgning på fravær
11. Præcisering af reglerne om pædagogisk råd
12. Generel forenkling af indberetningskrav
13.	Udskydelse af fristen for beslutning om skole
nedlæggelse
14. Kortere sagsbehandlingstid for klager
15. Enklere regler for valg til skolebestyrelsen

Ungdommens Uddannelsesvejledning
1. Bedre adgang til data
2. Bedre sammenhæng i mentorordninger
3. Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger

Initiativ
		

Frigjorte
ressourcer

Forsøg med elevplaner

23 mio. kr.

Forsøg med kvalitetsrapporter

14 mio. kr.

Fælles ledelse

74 mio. kr.

Friere rammer for holddannelse

81 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Øvrige initiativer
I alt		

3 mio. kr.
17 mio. kr.
212 mio. kr.

4. Uddannelsesplan – tilpasning til ungdomsuddannelser
5.	Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdoms
uddannelserne

16. Opdatering af SkoleIntra
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Folkeskolen

Initiativ 1

Initiativ 2

Forsøg med elevplaner

Forsøg med kvalitetsrapporter

Siden 1. august 2006 har det været et krav, at lærerne
udarbejder skriftlige elevplaner mindst én gang om
året. Elevplanen udarbejdes i alle fag og for hver enkelt
elev. Planen er et samarbejdsværktøj mellem lærere,
elever og forældre og skal være med til at sikre den
enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen.

Det er kommunerne, der har ansvaret for at sikre det
faglige niveau i folkeskolen. Den enkelte kommune skal
hvert år udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver
det faglige niveau på kommunens skoler og eventuelle
tiltag, der sættes i gang for at forbedre det faglige
niveau.

Erfaringerne viser, at elevplanerne fungerer som et
godt samarbejdsredskab, og at lærere, forældre og
elever har taget elevplanerne til sig. Det har dog også
været anført, at det for den enkelte elev ikke altid
er relevant at omtale alle fag. Mange skoler har derfor
efterlyst bedre muligheder for selv at afgøre, hvilke
fag der er væsentlige at medtage i elevplanen. Det kan
fx være fag, hvor der har været en særlig udvikling,
eller hvor der har været problemer.

Kvalitetsrapporten er kommunens redskab til at
sikre overblik og udvikling på folkeskoleområdet.
Den styrker dialogen med skolerne og giver mulighed
for arbejde med kvaliteten lokalt.

Regeringen vil – via udfordringsretten – give skoler
mulighed for at afprøve andre måder at arbejde med
elevplaner på. Skoler kan frem til udgangen af 2011
blive fritaget for kravet om, at alle fag skal omtales
i hver enkelt elevs elevplan, hvis de søger om det.
I stedet kan lærerne fra gang til gang vurdere, hvilke
fag der ud fra en helhedsvurdering af den enkelte
elev er væsentlige at omtale.

Regeringen vil give kommunerne mulighed for
at afprøve andre måder at arbejde med kvalitets
rapporter på. Kommunerne kan frem til udgangen
af 2011 blive fritaget fra nogle af de mere specifikke
krav til informationer, der skal indgå i kvalitets
rapporterne, hvis de søger om det. Kommunerne vil
også få mulighed for at udarbejde kvalitetsrapporter
hvert andet år i stedet for hvert år.

En række kommuner og skoler har allerede søgt om
dispensation fra kravene til elevplaner. I juli 2009 fik 172
skoler lov til at gå i gang med forsøgene. Forsøgene
afsluttes i 2011, hvor de vil blive evalueret. På baggrund
af de indhøstede erfaringer tager regeringen stilling til,
hvordan reglerne om elevplaner kan forenkles.

Dispensationerne gives som led i udfordringsretten.
En række kommuner og skoler har allerede søgt
om dispensation fra kravene til kvalitetsrapporter.
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Kommunerne har taget kvalitetsrapporten til sig som
styringsredskab. Flere kommuner ønsker nu at arbejde
med kvalitetsrapporten på nye måder, som er målrettet
den øvrige kvalitetsopfølgning i kommunen.

Kommuner, ledere og medarbejdere
har bidraget
Kommuner, ledere og medarbejdere landet over har
bidraget med forslag til, hvordan reglerne i folkeskolen
og Ungdommens Uddannelsesvejledning kan forenkles,
så der bliver mere tid til velfærd. Ca. 1.200 ledere, lærere,
vejledere og medarbejdere i de k
 ommunale skole
forvaltninger har deltaget i spørgeskemaundersøgelser,
interviews, fokusgrupper og k
 onferencer.

I juli fik 314 skoler og 5 specialtilbud lov til at gå i gang
med forsøgene. Forsøgene afsluttes i 2011, hvor
de vil blive evalueret. På baggrund af de indhøstede
erfaringer tager regeringen stilling til, hvordan reglerne
om kvalitetsrapporter kan forenkles.
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Folkeskolen

Regeringen vil give kommuner og skoler større frihed til selv
at prioritere, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen.
Der skal være friere rammere for, hvordan skoleforløbet
bliver tilrettelagt, fx hvilke fag der må udbydes og hvornår.
Der skal også være færre krav til holddannelse og bedre
muligheder for samarbejde mellem lærere og pædagoger
på de små klassetrin.

Initiativ 3

Initiativ 4

Friere rammer for
holddannelse

Afskaffelse af loft for undervisningstid

Folkeskoleloven giver mulighed for at undervise i hold
enten inden for den enkelte klasse eller på tværs
af klasser og klassetrin. I børnehaveklassen og på
1.-7. klassetrin er der dog nogle begrænsninger for
holddannelsen. Blandt andet må holddannelsen kun
omfatte dele af det enkelte fags stofområder.
Regeringen vil forenkle betingelserne for at gøre brug
af hold i undervisningen. Det skal sikre øget og mere
fleksibel brug af holddannelse på 1.-7. klassetrin,
ligesom det i dag er muligt på 8.-10. klassetrin.
Klassen vil fortsat være omdrejningspunktet for
undervisningen.
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Den højeste daglige undervisningstid for børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin er i dag seks timer.
Der er gode erfaringer med forsøg, hvor skoledagene
har været længere end seks timer. En længere skoledag giver rum for ikke-fagopdelte forløb med vægt
på praktiske gøremål, en mere legende undervisning
og plads til, at eleverne mere frit kan vælge aktiviteter.
Regeringen foreslår, at reglen om en maksimal under
visningstid i børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin
ophæves, så kommunerne får frihed til også på disse
klassetrin at give det antal undervisningstimer, der
lokalt vurderes at være optimalt.

Initiativ 5

Initiativ 7

Større frihed i forhold til
udbud af valgfag

Øget fleksibilitet i reglerne
om uddannelseskvalifikationer
i folkeskolens indskoling

Kommuner og skoler skal have bedre muligheder for
at beslutte, hvilke fag der skal udbydes som valgfag
og på hvilke klassetrin.
Regeringen foreslår at udvide mulighederne for
at udbyde valgfag, så kommunerne og skolerne
også får mulighed for at udbyde valgfag, der ikke
er praktisk og kunstnerisk betonede. Det skal også
være muligt at udbyde valgfag før 8. klasse.
Initiativ 6

Friere rammer for placering af
fag på lavere klassetrin
For at øge kommunernes muligheder for selv
at tilrettelægge undervisningen og optimere
elevernes udbytte foreslår regeringen, at der gives
mulighed for at påbegynde undervisningen i folke
skolens fag tidligere, end det er muligt i dag. Fx vil
kommunerne herefter kunne tilbyde undervisning
i engelsk allerede fra 1. klasse.

Kommuner og skoler skal have mere frihed til at
anvende personale med forskellige uddannelses
kvalifikationer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. Det skal være muligt for pædagoguddannet
personale fra skolefritidsordningen at indgå i sam
arbejdet med børnehaveklasselederen og lærerne
om undervisningen. Tilsvarende skal lærere kunne
undervise i børnehaveklassen.
Regeringen foreslår, at reglerne ændres, så
kommuner og skoler får større mulighed for at
bruge lærere til undervisning i børnehaveklassen
og pædagoger til undervisning i 1.-3. klasse.

Tal på den danske folkeskole

Initiativ 8

 lternativ tilrettelæggelse
A
af afgangsprøver
Regeringen har åbnet for forsøg med alternativ
tilrettelæggelse af visse af folkeskolens afgangs
prøver. Det gælder fx en fælles naturfagsprøve.
På baggrund af evalueringen af de igangsatte
forsøg vil regeringen overveje, om der skal
foretages permanente ændringer af prøverne.

I den danske folkeskole arbejder ca. 54.000 lærere
og børnehaveklasseledere. De har dagligt ansvaret for
ca. 600.000 børn. Udgifterne til folkeskolen i Danmark
udgjorde i 2008 ca. 36,3 mia. kr.
Kilde: UNI-C og Danmarks Statistik.
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Folkeskolen

Initiativ 9

Initiativ 10

Initiativ 13

 edre muligheder for fælles ledelse
B
på folkeskoleområdet

Enklere opfølgning på fravær

Udskydelse af fristen for beslutning
om skolenedlæggelse

Kommunerne skal have mulighed for at tilpasse
skolestrukturen til lokale forhold.
Regeringen foreslår derfor at give kommunerne
mulighed for:
1) At etablere fælles ledelse af flere skoler
2) At etablere fælles ledelse af folkeskoler
og dagtilbud
3)	At integrere folkebibliotek og skolebibliotek
Fælles ledelse kan være med til at sikre bedre
udnyttelse af de økonomiske ressourcer, personale,
bygninger mv. Mere frihed i ledelsesstrukturen vil også
frigøre ressourcer fra dobbeltadministration og give
bedre muligheder for at bevare små skoler og dag
tilbud i landdistrikter.
Kommunerne vil fortsat skulle sikre forældrenes
indflydelse. Enten i en særskilt skolebestyrelse for
den enkelte skole eller i en fælles skolebestyrelse.
I forældrebestyrelser for skoler og dagtilbud under
fælles ledelse skal forældre fra både skolen og dag
tilbuddet være repræsenteret.
Integrerede skole- og folkebiblioteker betyder blandt
andet, at det bliver lettere for skolerne at få opdaterede
bogsamlinger på skolebibliotekerne. Det kan også
medvirke til, at det bliver muligt at fastholde det lokale
bibliotek.

14
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Regeringen vil ophæve kravet om, at skolerne
skal indsende fraværslister til kommunen hver anden
måned. Fremover kan skolerne nøjes med at
registrere fraværet elektronisk.
Initiativ 11

Præcisering af reglerne
om pædagogisk råd
Nogle skoleledere oplever reglerne om pædagogisk
råd som en hindring for en fleksibel tilrettelæggelse
af samarbejdet mellem ledelse og lærere.
Regeringen vil udarbejde en vejledning,
der p
 ræciserer reglerne for pædagogisk råd.
Vejledningen skal gøre det klart, at de nuværende
regler ikke lægger begrænsninger for, hvordan
skolerne i øvrigt organiserer samarbejdet mellem
ledelse og lærere.
Initiativ 12

Generel forenkling af indberetningskrav
Regeringen vil foretage en oprydning og forenkling
af registreringskrav i folkeskolen. Samtidig skal
udsendelse af spørgeskemaer koordineres bedre,
så lærere og skoleledere ikke generes af dobbelte
indsamlinger af den samme information. Det vil ske
i samarbejde med kommunerne.

Beslutningen om en skolenedlæggelse skal i dag være
truffet senest den 1. december, året inden skolen nedlægges. Det betyder, at skolerne har problemer med at
fastholde elever og lærere i de måneder, der går indtil
skolenedlæggelsen.
Regeringen foreslår, at fristen udskydes til 1. marts
samme år, som skolen nedlægges. Det giver bedre
mulighed for at planlægge forløbet hen imod ned
læggelsen.
Initiativ 14

Kortere sagsbehandlingstid for klager
Når forældre klager til Klagenævnet for vidtgående
specialundervisning, sender nævnet i dag klagerne
til udtalelse i kommunen.
Regeringen vil ændre reglerne, så forældrenes
klager fremover indsendes gennem kommunen,
frem for at de først skal indsendes til Klagenævnet
for vidtgående specialundervisning. Det betyder,
at sagbehandlingstiden bliver kortere.

Det bruger lærerne deres tid på

Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen bruger
ca. halvdelen af deres tid direkte sammen med elever og
forældre. Det gælder undervisning, afholdelse af forældre-

møder mv. Ca. 41 pct. af tiden bruges på opgaver, som
understøtter arbejdet med eleverne. Det kan fx være
forberedelse af undervisningen og planlægning af prøver.

Understøttende
opgaver 41 pct.

Forberedelse af undervisning mv. 19 pct.

Tid med
elever
49 pct.

Møder på skolen og med kommunen 6 pct.
Planlægning og opfølgning på fx prøver 5 pct.
Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen 2 pct.
Skole-hjem-opgaver 2 pct.
Øvrige understøttende opgaver 7 pct.

Andre
opgaver
9 pct.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver på folkeskoleområdet, Rambøll, 2009
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Folkeskolen

Initiativ 15

Initiativ 19

Enklere regler for valg
til skolebestyrelsen

Forenkling af bekendtgørelser og
vejledninger på folkeskoleområdet

I dag vælges forældrerepræsentanterne til skole
bestyrelsen ved valg, der er omfattet af meget detaljerede regler. Reglerne svarer i høj grad til de regler,
der gælder for valg til kommunalbestyrelsen. Fx skal
kandidater opstilles på særlige opstillingsmøder.

Folkeskolen er reguleret af en lang række bekendt
gørelser, vejledninger m.m. For mange ansatte på
skoler og i kommuner kan det være vanskeligt og
tidskrævende at orientere sig i de mange regler, der
gælder for folkeskolerne.

Regeringen vil ændre reglerne for valg til skole
bestyrelsen, så det bliver mere enkelt at opstille
kandidater og afholde valg. Det skal blandt andet
være muligt at opstille kandidater på et forældre
møde.
Initiativ 16

Opdatering af SkoleIntra
SkoleIntra er et it-system, der blandt andet bruges
som fælles intranet for lærere, elever og forældre.
Ca. 1.750 folkeskoler, specialskoler og kommunale
ungdomsskoler anvender systemet.
I november 2009 og april 2010 vil der blive foretaget
større opgraderinger af SkoleIntra. Opgraderingerne
vil gøre udveksling af data med andre systemer
nemmere.

Initiativ 17

Enklere krav til legepladser
Kravene til legepladser er omfattende, og det kan
virke uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle de
krav, der stilles. Det kan vanskeliggøre kommunernes
tilsynsopgave.
Regeringen vil derfor afklare mulighederne for
forenkling af reglerne, så kommunernes tilsyns
opgave lettes.
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Initiativ 20

Bedre information om orienteringspligt
efter forældreansvarsloven

Initiativ 18

For at give skoleledere og lærere i folkeskolen bedre
redskaber til at håndtere orienteringspligten over for
forældre, der ikke har forældremyndigheden, vil der
blive udarbejdet et informationsmateriale, der gør det
klart, hvordan reglerne skal fortolkes.

Enklere håndhævelse af
arbejdsmiljøregler

Initiativ 21

Arbejdsmiljøreglerne kan gøre det svært at indrette
sig på måder, der fx imødekommer nye undervisningsmetoder.
Regeringen vil afklare mulighederne for forenkling
af lovgivningen eller af praksis for arbejdsmiljø
vurderinger.
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Regeringen vil gennemgå bekendtgørelser og
vejledninger m.m. på folkeskoleområdet for at finde
regler, der kan forenkles eller helt afskaffes.

Bedre vejledning om videregivelse
af personoplysninger/tavshedspligt
For at gøre det lettere at navigere i den ofte
komplekse lovgivning om videregivelse af person
oplysninger og tavshedspligt vil der blive udgivet
et inspirationsmateriale rettet mod kommunerne.
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Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilbyder
uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. Efter folkeskolen
vejleder Ungdommens Uddannelsesvejledning unge
under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.
Ungdommens Uddannelsesvejledning er organiseret
i 45 UU-centre på landsplan med i alt cirka 1.000
medarbejdere. De fleste centre drives i et samarbejde
mellem flere kommuner.
Initiativ 1

Bedre adgang til data
Det skal være lettere for UU-centrene at identificere
de unge under 25, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
Regeringen vil give UU-centrene bedre adgang
til eksterne data. Centrene skal fx kunne se, om
en ung modtager SU eller har anden indkomst.

Initiativ 2

Initiativ 4

Bedre sammenhæng i mentorordninger

Uddannelsesplan – tilpasning
til ungdomsuddannelser

Regeringen vil skabe mulighed for et øget samarbejde
mellem de kommunale mentorer i UU-centrene og
mentorerne på fx ungdomsuddannelserne.
Regeringen forslår, at kommunerne gives større
frihed til at anvende mentorer på tværs af ordninger,
uddannelser og klassetrin. Det betyder, at unge kan
få mentorer i fx 10. klasse og i gymnasiet.

For at forberede den enkelte elev på at vælge
ungdomsuddannelse skal alle elever i folkeskolen
have en uddannelsesplan. Planen sendes til den
ungdomsuddannelse, som den unge begynder
på efter folkeskolen. Kravene til de oplysninger,
der skal indgå i uddannelsesplanerne, er i dag meget
omfattende og ikke altid relevante for modtagerne.

Initiativ 3

Regeringen vil gøre uddannelsesplanerne enklere
og tilpasse dem til de enkelte ungdomsuddannelser.

Mere enkel udveksling af
personfølsomme oplysninger

Initiativ 5

Der er uklarhed om, hvilke oplysninger om den
enkelte unge der kan udveksles mellem fx skoler
og UU-centre. Det betyder, at vejlederne ofte må
indlede vejledningsforløb med at indhente samtykke
erklæringer fra de unge og deres forældre – også
i de tilfælde, hvor det ikke er påkrævet.
Regeringen vil i samarbejde med kommunerne
udarbejde en vejledning om udveksling af person
følsomme oplysninger.
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Bedre overgang fra 9./10. klasse
til ungdomsuddannelserne
Det skal være lettere for vejlederne at følge de unge i
overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.
Regeringen vil udvide vejledernes mulighed for at
blive orienteret om, hvad der sker med den unge i
perioden efter han/hun tilmelder sig et uddannelses
forløb og frem til den forventede påbegyndelse
af ungdomsuddannelsen.

Det bruger UU-vejlederne deres tid på

Vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning bruger
halvdelen af deres arbejdstid på at vejlede unge om
valg af uddannelse og erhverv. Ca. 42 pct. af arbejdstiden

bruges på aktiviteter, der understøtter dette arbejde.
Det gælder forberedelse, koordinering af vejlednings
indsatsen, samarbejde med skoler mv.

Understøttende
opgaver 42 pct.
Opsøgende vejledning, initiativer for udsatte unge,
brobygning mv. 7 pct.

Tid med
unge og
forældre
49 pct.

Samarbejde med skoler mv. 10 pct.
Faglig udvikling og koordinering af vejledningen 11 pct.
Dokumentation og registrering 7 pct.
Forberedelse 7 pct.

Andre
opgaver
10 pct.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Deloitte, 2009
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2

Dagtilbud

Kommuner og institutioner skal have større frihed til at tilrettelægge
det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Pædagogerne skal bruge
mindre tid på papirarbejde og mere tid på at være sammen med
børnene. Det skal blandt andet ske ved at forenkle kravene til
de pædagogiske læreplaner og ved at målrette sprogvurderinger
mod de børn, der har behov for hjælp til deres sproglige udvikling.
Et flertal i folketinget besluttede i 2004 at indføre
pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det har medvirket til at sætte fokus på og styrke det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne og blandt dagplejere.
Derudover er der kommet mere fokus på børns sproglige udvikling. Siden 2007 har alle forældre til 3-årige
således fået et tilbud om sprogvurdering af deres barn.
I dag arbejdes der mere systematisk med børnenes
udvikling og læring. Det kommer alle børn til gode
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– ikke mindst de børn, der på grund af negativ social
arv, kan have et svagt udgangspunkt.
Medarbejdere og institutionsledere er glade for det
øgede fokus på fagligheden i det pædagogiske arbejde.
Den positive udvikling skal fastholdes. Men samtidig
skal redskaber og regler videreudvikles, så kommunerne
og pædagogerne får større frihed til at tilrettelægge
og målrette det pædagogiske arbejde med børnene.

Regeringens initiativer

Mere tid til velfærd

1. Enklere krav til pædagogiske læreplaner

Initiativerne på dagtilbudsområdet vil gøre det muligt
for kommunerne at omprioritere ca. 209 millioner kroner.
Det svarer samlet set til ca. 776.000 timer. Dermed får
kommuner og dagtilbud større frihed til at tilrettelægge
opgaverne, så der bliver mere tid til velfærd.

2. Enklere regler for børnemiljøvurdering
3. Målrettede sprogvurderinger
4. Enklere procedure for fastlæggelse af lukkedage
5. Mere fleksible regler for gæstedagpleje
6. Bedre vilkår for dagplejere

Initiativ
		

Frigjorte
ressourcer

Enklere krav til pædagogiske læreplaner

110 mio. kr.

Enklere regler for børnemiljøvurdering

83 mio. kr.

Målrettede sprogvurderinger

15 mio. kr.

Øvrige initiativer
I alt		

1 mio. kr.
209 mio. kr.
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Dagtilbud

Der skal være færre krav til dokumentation på dagtilbuds
området, og kommunerne skal have bedre muligheder for
at prioritere ressourcerne – til gavn for både børn og
medarbejdere. Kravene til evaluering af de pædagogiske
læreplaner skal forenkles. Og det skal være kommuner
og institutioner, der beslutter og vurderer, hvilke børn
i dagtilbuddene der skal sprogvurderes.

Initiativ 1

Enklere krav til pædagogiske læreplaner
Siden 2004 har der været krav om, at alle daginstitu
tioner og dagplejen i en kommune skal udarbejde
en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan
beskriver målene for børnenes læring og det
pædagogiske arbejde. Evalueringer viser, at ledere
og medarbejdere er glade for læreplanerne, fordi de
har øget kvaliteten i det pædagogiske arbejde med
børnene. Men samtidig er der et ønske om at tilpasse
kravene i lyset af de opnåede erfaringer.
Regeringen foreslår at forenkle kravene til de
pædagogiske læreplaner, så de skal evalueres hvert
andet år – i stedet for som nu hvert år.
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Kommunalbestyrelsen vil fremover også kun
skulle drøfte evalueringerne hvert andet år
– og kommunerne fastlægger selv proceduren
for behandlingen af evalueringerne.
Initiativ 2

Enklere regler for børnemiljøvurdering
Regeringen lægger vægt på, at alle børn går i et
dagtilbud, hvor børnemiljøet er i orden – det gælder
både det fysiske og det psykiske miljø. Siden 2006
har alle dagtilbud skullet udarbejde en børnemiljø
vurdering, der er en handlingsplan for børnemiljøet.
Planen skal revideres hvert tredje år.

I dagtilbuddene oplever man imidlertid, at arbejdet
med børnemiljøvurderingen er en opgave, der tager
tid fra arbejdet med børnene. Og lokalt vurderer man,
at børnemiljøet kan sættes i fokus på andre måder
end gennem en skriftlig børnemiljøvurdering. Samtidig
peger medarbejderne på, at det er svært at finde ud
af, hvordan de forskellige krav til dokumentation spiller
sammen. Det gælder fx børnemiljøvurderingen og de
pædagogiske læreplaner.
Regeringen foreslår at ophæve kravet om en selv
stændig børnemiljøvurdering. I stedet skal børne
miljøet integreres i den pædagogiske læreplan.
Lovgivningen vil dermed understøtte, at arbejdet
med et godt børnemiljø bliver en naturlig del af det
pædagogiske arbejde.

Initiativ 3

Målrettede sprogvurderinger
Siden 2007 har alle forældre med børn i 3-års alderen
fået tilbud om en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet har sat fokus på det helt afgørende i, at børn
får udviklet et godt sprog, inden de begynder i skole.
For de mange børn, der har en helt normal sprogudvikling, er der dog ikke brug for en sprogvurdering.
Og det er en naturlig del af pædagogernes daglige
arbejde at være opmærksom på de børn, som har
brug for hjælp til udvikling af sproget.

Det bruger pædagogerne deres tid på

Pædagoger bruger hovedparten af deres arbejdstid
– ca. 66 pct. – på aktiviteter og praktiske gøremål
sammen med børnene og samtaler med forældrene.
Godt en femtedel af tiden bruges på opgaver, som har

Regeringen foreslår at målrette reglerne om sprogvurdering af 3-årige børn, så der alene stilles krav
om sprogvurdering af:
1)	børn i dagtilbud, der vurderes at have
sproglige vanskeligheder
2) børn, der ikke er i dagtilbud.
Ændringen af reglerne vil betyde, at pædagogerne kan
målrette ressourcerne mod de børn, der har behov for
hjælp til deres sproglige udvikling. Samtidig arbejdes
der i alle dagtilbud generelt med børnenes sproglige
udvikling som et tema i den pædagogiske læreplan.
Reglerne om sprogvurdering af 3-årige og sprog
stimulering er i dag spredt på flere lovgivninger. Nogle
dele af reglerne findes i dagtilbudsloven, mens andre
dele findes i folkeskoleloven. Det skaber usikkerhed
om de gældende regler.
Regeringen foreslår at forenkle reglerne om sprog
vurderinger af 3-årige børn og sprogstimulering ved
at samle reglerne i dagtilbudsloven.

til formål at understøtte det pædagogiske arbejde.
Det kan fx være udarbejdelse af pædagogiske læreplaner,
sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger og dokumen
tation af arbejdet med børn med særlige behov.

Understøttende
opgaver 21 pct.
Forberedelse af og opfølgning
på aktiviteter og forældrekontakt 10 pct.

Tid med
børn
66 pct.

Pædagogiske læreplaner 3 pct.
Sprogvurderinger 1 pct.
Børnemiljøvurdering 1 pct.
Børn med særlige behov 5 pct.
Øvrige understøttende opgaver 3 pct.

Andre
opgaver
13 pct.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver på dagtilbudsområdet, Deloitte, 2009
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Dagtilbud

Tal på dagtilbudsområdet

95,6 procent af danske børn i alderen et til fem år
bliver passet uden for hjemmet. Det er 312.000 børn.
I alt arbejder 28.200 pædagoger, 21.300 pædagogmedhjælpere og 18.600 dagplejere med disse børn
i dagtilbuddene. På landsplan er der 1.900 børnehaver,
325 vuggestuer og 2.400 aldersintegrerede institutioner.
Kilde: Danmarks Statistik

Kommuner, ledere og medarbejdere
har bidraget
Kommuner, ledere og medarbejdere landet over har
bidraget med forslag til, hvordan reglerne på dagtilbuds
området kan forenkles, så der skabes mere tid til velfærd.
I alt har ca. 400 medarbejdere og ledere i dagtilbud og
kommunale forvaltninger deltaget i spørgeskemaunder
søgelser, interviews, fokusgrupper og landsdækkende
konferencer.
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Initiativ 4

Initiativ 5

Enklere procedure for
fastlæggelse af lukkedage

Mere fleksible regler for gæstedagpleje

Forældre skal ikke opleve, at deres barns daginstitution holder lukkedage på tilfældige hverdage.
Regeringen har derfor indgået en aftale med kommunerne om – og givet dem penge til – at afskaffe
de løsrevne lukkedage. Aftalen betyder, at lukkedage
alene kan placeres på dage, hvor der er lavt fremmøde,
dvs. når kun få forældre har et pasningsbehov.
Det kan fx være i ferieperioder, hvor der er meget
få børn i daginstitutionerne. I tilfælde af lukkedage
skal kommunerne stille et reelt alternativt pasnings
tilbud til rådighed.
Der er i dag regler for, hvordan forældrene skal inddrages og høres, når kommunen fastlægger lukkedagene. Da der nu er en klar aftale med kommunerne
om kriterierne for lukkedage, er det ikke nødvendigt
med krav til proceduren for fastlæggelsen af lukkedagene.
Regeringen vil ændre reglerne om lukkedage.
Der vil fremover ikke være krav til kommunernes
inddragelse af forældrene ved fastlæggelsen
af lukkedagene.

Børn i dagpleje skal passes i dagplejerens private
hjem eller hjemme hos børnene. Det krav kan give
problemer, når dagplejeren er på kursus, ferie eller
er sygemeldt. Kommunerne skal eksempelvis finde
en anden dagplejer eller sende en gæstedagplejer.
Det kan være vanskeligt at få på plads med kort
varsel og er ikke altid den løsning, forældrene ønsker.
Kommunerne efterspørger derfor bedre muligheder
for at give forældrene forskellige tilbud, når den faste
dagplejer ikke kan passe børnene.
Regeringen foreslår at gøre det muligt at oprette
gæstedagpleje, uden at det skal være i dagplejerens
hjem eller hjemme hos børnene.
Initiativ 6

Bedre vilkår for dagplejere
Det er i stigende grad vanskeligt at rekruttere og
fastholde dagplejere. Det kan blandt andet skyldes
nogle af de nuværende krav til dagplejen, fx krav til
arbejdstiden, manglende mulighed for fleksibilitet
og kravet om, at dagplejen skal foregå i dagplejerens
eget hjem eller hjemme hos børnene.
Regeringen vil i samarbejde med kommunerne
undersøge, hvordan vilkårene for dagplejerne kan
forbedres. På den baggrund vil regeringen i 2010
fremlægge konkrete forslag til forbedring af vilkårene
for dagplejen.
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Kommunerne skal have større frihed til at tilrettelægge indsatsen
for udsatte børn og unge. Kommuner og sagsbehandlere skal have
bedre muligheder for at prioritere og målrette indsatsen, så den kan
tilpasses det enkelte barns behov. Derfor skal reglerne for socialfaglige
undersøgelser og handleplaner være mere fleksible – og antallet
af indberetninger til statslige myndigheder skal nedbringes.
I det danske velfærdssamfund er det en kerneopgave
at tage hånd om de børn, som har behov for hjælp
for at få en tryg og god opvækst. Det er en hoved
prioritet for regeringen at bryde den negative sociale
arv og give alle børn og unge de samme muligheder
for at få et godt liv.
Med Anbringelsesreformen i 2006 blev der skabt bedre
vilkår for udsatte børn og unge. Gennem politiske forhandlinger i efteråret 2009 vil regeringen arbejde for
en ny reform – Barnets Reform – der skal være med til
at sikre, at samfundet griber ind i tide, når forældre ikke
kan tage vare på deres børn. Forenklingsinitiativerne
indgår i forhandlingerne om denne reform.
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At finde den rette indsats til udsatte børn er en vanskelig opgave. I nogle tilfælde er der behov for at støtte
familierne med fx pædagogisk støtte eller rådgivning.
I andre tilfælde kan der være behov for en mere indgribende indsats, hvor barnet anbringes i en plejefamilie
eller på en institution. Det kræver faglige afgørelser og
svære vurderinger – og det kræver et stort engagement
fra sagsbehandlere og ledere. Derfor skal kommunerne have større frihed til – i den konkrete situation
– at tilrettelægge og målrette indsatsen, så den hjælper
det enkelte barn bedst muligt.

3

Regeringens initiativer

Mere tid til velfærd

1. Færre krav til socialfaglige undersøgelser

Initiativerne på området for udsatte børn og unge vil
gøre det muligt for kommunerne at omprioritere ca.
38 millioner kroner. Det svarer samlet set til ca. 130.000
timer. Dermed får kommunerne større frihed til at tilrettelægge opgaverne, så der bliver mere tid til velfærd.

2. Færre krav til handleplaner
3. Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken
4.	Afskaffelse af kravet om udarbejdelse af
sammenhængende børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder
5.	Enklere regler for godkendelse og tilsyn med
anbringelsessteder

Initiativ
		

Frigjorte
ressourcer

Færre krav til socialfaglige
undersøgelser

25 mio. kr.

7.	Klare regler for fagpersoners videregivelse
af personoplysninger

Færre krav til handleplaner

8 mio. kr.

Øvrige initiativer

5 mio. kr.

8.	Bedre it-understøttelse på udsatte børn
og unge-området

I alt		

6. Enklere regler for beregning af forældres egenbetaling

38 mio. kr.

9. Færre krav til indstillinger til børn og unge-udvalget
10.	Afskaffelse af kravet om nedsættelse af en
tværfaglig gruppe
11. Enklere regler for kontaktperson og personlig rådgiver
12. Mere fleksible regler for afgørelser om samvær
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Initiativ 1

Færre krav til socialfaglige
undersøgelser
Når kommunerne iværksætter en indsats for et udsat
barn eller en udsat ung, skal sagsbehandleren undersøge barnets og familiens forhold – det kaldes en
socialfaglig undersøgelse eller en § 50-undersøgelse.
Undersøgelsen skal sikre, at kommunen afdækker
barnets og familiens problemer. Og sikre at man
vælger den rette indsats til at afhjælpe problemerne.
Undersøgelser viser, at både kommuner, ledere og
sagsbehandlere mener, at de socialfaglige undersøgelser er et godt og vigtigt redskab i arbejdet med udsatte
børn og unge, men at kravene til undersøgelserne kan
gøres mere fleksible.
Med Anbringelsesreformen i 2006 blev der blandt
andet stillet krav om, at undersøgelsen skal omfatte
seks faste punkter. Sagsbehandlerne ønsker større
mulighed for at tilpasse undersøgelsen, så den
fokuserer på de punkter, der er relevante i forhold til
det enkelte barn. Sagsbehandlerne efterspørger også
flere muligheder for at tildele støtte uden først at skulle
gennemføre en socialfaglig undersøgelse.
Regeringen foreslår at lette kravene til socialfaglige
undersøgelser:
–	Det gøres muligt at tildele en familie konsulentbistand eller økonomisk støtte (fx til efterskoleophold) uden at gennemføre en socialfaglig
undersøgelse.
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–	De seks faste punkter i en socialfaglig under
søgelse skal kun indgå, hvis det er relevant
i forhold til det enkelte barn.
–	Der skal kun laves én undersøgelse for børn
i samme familie.
–	Det gøres muligt at iværksætte foranstaltninger,
samtidig med at undersøgelsen gennemføres.
–	En undersøgelse kan gennemføres uden
samtykke fra forældrene.

Tal om udsatte børn og unge

Kommunerne bruger hvert år 14 mia. kr. på udsatte børn
og unge. Pengene bruges på støtte, der skal forebygge
en anbringelse, og anbringelser uden for hjemmet.
Der er gennem de senere år tilført betydelige ressourcer
på området – knap ½ mia. kr. ekstra om året. Konkret
går pengene til: 1) anbringelse af ca. 15.000 børn og
unge, 2) forebyggende støtte til ca. 13.000 børn og unge
og 3) forebyggende støtte til ca. 32.000 udsatte familier.
Der er ca. 3.200 sagsbehandlere, som arbejder med
udsatte børn og unge. Der er stor mangel på sagsbehandlere og en række kommuner har ubesatte stillinger
på området. Blandt andet derfor er det afgørende, at
kommunerne får muligheden for at målrette ressourcerne,
så sagsbehandlerne bruger tid på kerneopgaven og
ikke på unødvendig dokumentation og registrering.
Kilde: Danmarks Statistik, De kommunale regnskaber 2008

Initiativ 2

Færre krav til handleplaner
Før en kommune beslutter at iværksætte fx pædagogisk støtte i hjemmet eller en anbringelse i en plejefamilie eller på et opholdssted, skal sagsbehandleren
udarbejde en handleplan, der fastlægger mål og delmål
med indsatsen. Handleplanen er vigtig for at sikre, at
alle involverede parter – familien, barnet eller den unge
og fx anbringelsesstedet – har fokus på at rette op på
barnets eller den unges problemer. Sagsbehandleren
skal løbende følge op på, om målene i handleplanen
nås – og handleplanen skal revideres mindst én gang
om året. Ledere og sagsbehandlere mener, at kravene
til handleplanerne kan forenkles. De peger på, at det
ikke er nødvendigt at udarbejde en handleplan i alle
sager, fx når der er tale om bevilling af økonomisk
støtte til en familie.
Regeringen foreslår at lette kravene til handleplaner:
–	Reglerne om handleplaner tilpasses forenklingen
af reglerne om socialfaglige undersøgelser
(se initiativ 1). Dermed vil der kun være krav om
handleplaner i de sager, hvor der fortsat skal laves
en socialfaglig undersøgelse.
–	Handleplanen skal alene omhandle de punkter,
hvor den socialfaglige undersøgelse har vist,
at barnet eller den unge har problemer.

Det bruger sagsbehandlerne deres tid på

Sagsbehandlerne bruger en femtedel af deres
arbejdstid på samtaler og kontakt med børn og unge
samt deres forældre. Hovedparten af deres arbejdstid
– ca. 59 pct. – bruges på opgaver, der understøtter
arbejdet med børnene og de unge. Det kan fx være
dokumentation i journalen, samarbejde med lærere,
pædagoger og anbringelsessteder samt arbejdet med
at finde det rigtige tilbud til barnet eller den unge.

Tid med
udsatte børn
og unge
20 pct.

En central del af sagsbehandlernes arbejde med
udsatte børn og unge er de socialfaglige undersøgelser.
En sagsbehandler bruger i gennemsnit ca. seks timer
om ugen på socialfaglige undersøgelser. Heraf går en
tredjedel af tiden med samtaler og kontakt med barnet/
den unge og familien. De resterende to tredjedele af
tiden bruges på understøttende opgaver, som fx kontakt
til skoler, dagtilbud og psykologer samt på at udarbejde
undersøgelsen.

Understøttende
opgaver 59 pct.
Socialfaglige undersøgelser 10 pct.
Handleplaner 3 pct.
Anden sagsbehandling 10 pct.
Journalføring mv. 14 pct.

Andre
opgaver
21 pct.

Samarbejde og koordination 7 pct.
Faglig udvikling 8 pct.
Øvrige understøttende opgaver 6 pct.

–	Det bliver muligt at udarbejde én handleplan
pr. familie (dog skal forældrene fortsat tilbydes
en selvstændig handleplan i anbringelsessager).
–	Kravet om udarbejdelse af delmål fjernes,
så handleplanen alene skal indeholde mål for
indsatsen.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver. Udsatte børn og unge, Rambøll, 2009
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Initiativ 3

Initiativ 4

Initiativ 5

Færre indberetninger
til Anbringelsesstatistikken

Afskaffelse af kravet om udarbejdelse
af sammenhængende børnepolitik
og sagsbehandlingsstandarder

Enklere regler for godkendelse
og tilsyn med anbringelsessteder

Det er vigtigt at skaffe viden om, hvordan det går
udsatte børn og unge. Derfor skal kommunerne
indberette en række oplysninger om de enkelte børnesager til Ankestyrelsen – til den såkaldte Anbringelses
statistik. Derudover indberetter kommunerne en
række oplysninger til blandt andet Danmarks Statistik.
Indberetningerne er imidlertid blevet for omfattende
og tager unødigt mange ressourcer fra arbejdet med
de udsatte børn og unge.
Regeringen vil sikre, at indberetningerne til
Anbringelsesstatistikken nedbringes. Konkret
kan knap halvdelen af de oplysninger, der indberettes
i dag, fjernes. Regeringen vil derudover sikre,
at kommunernes indberetninger til Danmarks
Statistik forenkles.
De tilbageværende indberetninger vil sikre, at det også
fremover bliver muligt at følge udviklingen på området
for udsatte børn og unge. Når et nyt it-system på
området indføres i løbet af de kommende år, vil de
oplysninger, der bliver indtastet som led i sagsbehandlingen, blive indberettet helt automatisk.
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Kommunerne skal i dag udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der redegør for kommunens
samlede indsats for udsatte børn og unge. Samtidig
skal kommunen udarbejde standarder for sags
behandling på området, fx for sagsbehandlingstider.
Fra 2010 skal den enkelte kommune også udarbejde
kvalitetskontrakter med mål for kommunens service.
De forskellige krav om udarbejdelse af sammen
hængende børnepolitikker, sagsbehandlingsstandarder
og kvalitetskontrakter kan føre til dobbeltarbejde og
tage tid fra arbejdet med borgerne.
Regeringen foreslår at fjerne kravet om, at
kommunerne skal udarbejde en sammenhængende
børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder på
udsatte børn og unge-området.

Kommunerne skal både føre tilsyn med det enkelte
anbragte barn og med de tilbud, hvor børnene
anbringes. Det er ofte to forskellige kommuner, der
har ansvaret for de to forskellige tilsyn. I nogle tilfælde
indebærer det et overlap mellem tilsynene, hvilket
medfører et unødvendigt ressourceforbrug. Det gælder
fx, når et barn eller en ung anbringes på eget værelse
eller i en plejefamilie uden for sin hjemkommune.
Så skal barnets eller den unges hjemkommune føre
tilsyn med barnet, mens kommunen, hvor barnet eller
den unge er anbragt, skal føre tilsyn med værelset eller
plejefamilien – også selv om der kun er anbragt ét barn
eller én ung på stedet. Samtidig er der overlap mellem
kommunernes pligt til at godkende private opholdssteder og pligten til at godkende og indberette oplysninger om disse tilbud til Tilbudsportalen.
Regeringen foreslår, at der indføres enklere regler
for godkendelse og tilsyn med opholdssteder
og plejefamilier:
–	Reglerne for godkendelse og tilsyn, når en ung
er anbragt på eget værelse, forenkles. Kommunen,
hvor værelset ligger, skal ikke længere godkende
og føre tilsyn med værelset. Dette varetages
fremover alene af den unges egen kommune
som led i tilsynet med barnet.

Initiativ 6

Initiativ 7

Enklere regler for beregning af
forældres egenbetaling

Klare regler for fagpersoners
videregivelse af personoplysninger

Forældre har forsørgelsespligt for deres børn – også
hvis børnene anbringes uden for hjemmet. Det betyder,
at forældrene – hvis de kan – skal bidrage til udgifterne
ved anbringelsen. for de tiltag, der iværksættes for et
barn eller en ung. Reglerne for forældres egenbetaling
er meget komplicerede. Det er fx vanskeligt at vurdere,
hvilke indtægter, der skal indgå i beregningen, og
hvordan der skal tages højde for forældrenes formue.

Pædagoger, lærere, læger og psykologer har givet
udtryk for uklarhed om, hvordan reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger skal forstås.
Desuden er der til tider tvivl om, hvornår pædagogen
eller læreren skal underrette socialforvaltningen om
børn, de er bekymrede for. Det kan betyde, at udsatte
børn ikke får hjælp i tide.

Regeringen vil forenkle reglerne for beregning
af forældrenes egenbetaling for deres børns
anbringelse uden for hjemmet.

Regeringen foreslår at give fagpersoner udvidet
mulighed for at udveksle oplysninger om børn,
de er bekymrede for. Samtidig skal der være klare
regler om underretning, så der ikke er tvivl om,
hvornår socialforvaltningen skal underrettes.

–	Kommunerne får mulighed for at godkende
en plejefamilie, der bor uden for kommunen,
til et barn, uden at plejefamiliens bopælskommune
skal godkende og føre tilsyn med familien.
–	Indberetning til Tilbudsportalen og godkendelse
af private tilbud samles i én arbejdsgang.
–	Der udarbejdes bedre vejlednings- og inspirations
materiale om tilsynsopgaven.
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Initiativ 8

Initiativ 9

Initiativ 10

Bedre it-understøttelse på udsatte
børn og unge-området

Færre krav til indstillinger
til børn og unge-udvalget

Afskaffelse af kravet om
nedsættelse af en tværfaglig gruppe

Der mangler i dag en sammenhængende it-understøttelse på området for udsatte børn og unge. Det
betyder, at sagsbehandlerne skal bruge tid på manuelle
arbejdsgange og indberetninger.

Der er omfattende krav til, hvordan en sag skal
præsenteres for kommunens børn og unge-udvalg
når der skal træffes beslutning om en tvangs
anbringelse. En tvangsanbringelse er en alvorlig
sag – og derfor skal grundlaget være i orden,
når der t ræffes beslutning herom. Men kravene
til indstillingerne er uklare.

Det er vigtigt, at indsatsen for udsatte børn og unge
er baseret på tværfaglighed, hvor pædagoger, lærere,
læger og andre faggrupper inddrages. Det understreges
også i lovgivningen. Men det skal være kommunernes
afgørelse, hvordan forskellige fagpersoner bedst inddrages.

Regeringen vil i samarbejde med kommunerne
udvikle et sammenhængende it-system til området
for udsatte børn og unge. Systemet vil give bedre
faglig kvalitet og mere effektiv sagsbehandling.

Regeringen vil gøre kravene til indstillingerne til
kommunens børn og unge-udvalg klarere. Det skal
være klart, at den socialfaglige undersøgelse og
handleplanen kan vedlægges indstillingen, i stedet
for at der skal udarbejdes nye dokumenter.
Regeringen foreslår samtidig at fjerne kravet om,
at indstillingen skal indeholde en redegørelse for
tidligere iværksatte foranstaltninger, og hvorfor
de ikke længere er tilstrækkelige.

Regeringen foreslår at fjerne kravet om, at kom
munerne skal nedsætte en tværfaglig gruppe
på udsatte børn og unge-området.
Initiativ 11

Enklere regler for kontaktperson
og personlig rådgiver
Det er muligt at bevilge en kontaktperson eller personlig rådgiver til et udsat barn eller en udsat ung. Der er
selvstændige regler for de to typer af foranstaltninger.
Der er dog et stort overlap mellem de to typer af foranstaltninger – og det er dermed vanskeligt for sagsbehandlerne at skelne mellem de to typer i praksis.
Regeringen foreslår at skrive reglerne om kontakt
person og personlig rådgiver sammen.
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Kommuner, ledere og medarbejdere
har bidraget
Kommuner, ledere og medarbejdere landet over har
bidraget med forslag til, hvordan reglerne på området
for udsatte børn og unge kan forenkles, så der skabes
mere tid til velfærd. Flere end 300 ledere, sagsbehandlere,
pædagoger, familiebehandlere mfl. på opholdssteder
og døgninstitutioner samt i de kommunale forvaltninger
har deltaget i spørgeskemaundersøgelser, interviews,
fokusgrupper og konferencer.

Initiativ 12

Mere fleksible regler
for afgørelser om samvær
I sager, hvor kommunen har været nødt til at fjerne
et barn uden forældrenes samtykke for at gennemføre
en socialfaglig undersøgelse af barnets problemer,
kan forældrene i dag kræve samvær med barnet.
Det kan være svært at håndtere – eller direkte skadeligt
– for barnet. Kommunerne har efterspurgt større
fleksibilitet, når de skal træffe afgørelser om samvær.
Regeringen foreslår, at kommunerne får mulighed
for at regulere forældrenes samvær med barnet
og i særlige tilfælde helt afbryde forbindelsen,
mens den socialfaglige undersøgelse gennemføres.

Det bruger det pædagogiske personale deres tid på

Det pædagogiske personale på opholdssteder og døgn
institutioner bruger godt halvdelen af deres arbejdstid
på aktiviteter og praktiske gøremål sammen med
børnene, de unge eller deres forældre. Ca. 31 pct.

Tid med
udsatte børn
og unge
52 pct.

af arbejdstiden bruges på opgaver, der understøtter
det pædagogiske arbejde, fx kontakt til sagsbehandlere,
skoler og dagtilbud om det enkelte barn.

Understøttende
opgaver 31 pct.
Koordinering og samarbejde om de enkelte børn
og unge 8 pct.
Forberedelse og pædagogisk planlægning 3 pct.
Generel koordinering og samarbejde 4 pct.
Kørsel 3 pct.
Faglig udvikling og efteruddannelse 6 pct.
Øvrige understøttende opgaver 7 pct.

Andre
opgaver
17 pct.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver. Udsatte børn og unge, Rambøll, 2009
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4

Ældre

Kommunerne skal i højere grad lokalt kunne beslutte, hvordan hjælpen
og plejen på ældreområdet tilrettelægges. Ansatte i hjemmeplejen
og i plejecentre skal bruge mindre tid på at dokumentere og mere tid
på at yde omsorg til de ældre. Derfor skal plejeplaner være frivillige.
Sagsbehandlingen i forbindelse med visitation skal forenkles, og tilsynet
med plejecentre skal målrettes.
Indsatsen på ældreområdet skal medvirke til, at ældre
kan klare sig selv og leve et sundt liv med høj livskvalitet. Ældre skal møde omsorg, nærvær og tryghed,
når de har behov for hjælp.
Ældre borgeres retsstilling og frie valg er blevet styrket
gennem en række initiativer de senere år. De ældre
har i dag udstrakt mulighed for at påvirke deres egne
forhold og træffe individuelle valg. Samtidig har der
været fokus på forebyggelse samt hjælp og pleje
af høj kvalitet, uanset om man bor i eget hjem
eller i plejecenter.
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For regeringen er det afgørende, at det fokus fastholdes, men der er samtidig behov for at tilpasse
de statslige krav til organisering og dokumentation
på ældreområdet. Reglerne skal være mere fleksible
og give kommunerne større frihed til selv at tilrettelægge indsatsen for de ældre.

Regeringens initiativer

Mere tid til velfærd

1. Plejeplaner gøres frivillige

Initiativerne på ældreområdet vil gøre det muligt for
kommunerne at omprioritere ca. 285 millioner kroner.
Det svarer samlet set til ca. 956.000 timer. Dermed får
kommunerne større frihed til at tilrettelægge opgaverne,
så der bliver mere tid til velfærd.

2. Enklere regler for visitation på ældreområdet
3. Frivilligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg
4. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet
5. Frivilligt at oprette ældreråd
6. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd

Initiativ
		

7. Nedlæggelse af klageråd

Plejeplaner gøres frivillige

23 mio. kr.

8.	Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig
hjemmehjælp

Enklere regler for visitation
på ældreområdet

57 mio. kr.

Frivilligt at gennemføre
forebyggende hjemmebesøg

Frigjorte
ressourcer

131 mio. kr.

Enklere regler for tilsyn
på ældreområdet

26 mio. kr.

Frivilligt at oprette ældreråd
samt bruger- og pårørende råd

47 mio. kr.

Øvrige initiativer
I alt		

1 mio. kr.
285 mio. kr.
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Kommunalbestyrelser og plejecentre skal
have større frihed til selv at tilrettelægge
plejen og omsorgen for de ældre. Der skal
være friere rammer for, hvordan kontakten
til brugere og pårørende skal organiseres.
Og der skal være større frihed til at
målrette tilsynet og tilrettelægge det
forebyggende arbejde.
Samtidig skal kravene til dokumentation
på ældreområdet lettes. Kommunerne
skal selv vurdere, om der er behov for
at udarbejde plejeplaner. Og kravene til
dokumentation ved visitationen skal
forenkles, så der kan frigøres tid til
de ældre.
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Initiativ 1

Plejeplaner gøres frivillige
Siden 2002 har det været et krav, at alle beboere
i plejecentre skal have en plejeplan. Plejeplanen
beskriver den samlede pleje for den enkelte beboer.
Det kan fx være oplysninger om aktiviteter, der udføres
med den ældre, spisetider, måltidernes sammen
sætning og rutiner ved sengetid.
I dag bruger især sygeplejersker meget tid på
plejeplanerne. Ved siden af har de sygeplejefaglige
journaler, hvor de også dokumenterer plejen af den
ældre. Det gør, at der i mange tilfælde går tid med
overlappende dokumentation. Den tid kan i stedet
bruges på pleje af de ældre.
Regeringen foreslår, at det bliver frivilligt for
kommunerne, om de vil udarbejde plejeplaner
for de ældre i plejecentre. Samtidig vil regeringen
se på, hvordan kravene til de sygeplejefaglige
journaler kan forenkles.

Initiativ 2

Enklere regler for visitation
på ældreområdet
Inden en kommune beslutter at tildele hjemmehjælp
eller en bolig i et plejecenter, skal kommunen foretage
en visitation. Visitator, der ofte er en sygeplejerske,
skal vurdere den ældres behov for hjælp. På baggrund
af besøg hos den ældre træffer visitator afgørelse om,
i hvilket omfang den ældre har ret til praktisk hjælp
og personlige pleje – og eventuelt en bolig i et
plejecenter. Borgeren kan så frit vælge, hvilken af
de godkendte kommunale eller private leverandører
der skal levere hjælpen.
Visitator skal altså sikre, at borgeren får den hjælp,
som han eller hun har brug for. En undersøgelse af,
hvad visitatorerne bruger deres arbejdstid på, har
imidlertid vist, at de kun bruger begrænset tid på
at besøge de ældre og udrede deres behov for hjælp.
Derimod bruger visitatorerne meget tid på at udarbejde
skriftlige afgørelser og koordinere med leverandører,
fx når den ældres plejebehov ændrer sig.
Der er i dag krav om, at kommunen i alle sager, også
når den ældre får opfyldt sit ønske om hjælp, skal
udarbejde en skriftlig afgørelse med en begrundelse.
Afgørelsen skal endvidere indeholde et særligt skema
med oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter,
formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen
gives.

Regeringen foreslår at afskaffe de særlige krav
om afgørelse med begrundelse og skema. I stedet
skal de almindelige forvaltningsretlige regler gælde.
Dog skal borgeren fortsat skriftligt have oplyst,
hvilke ydelser hun eller han er bevilget.
Regeringen foreslår, at kommunerne får øget
mulighed for at tildele mere hjælp eller pleje til en
borger, uden at der skal gennemføres en ny visitation.
Tilpasningen af hjælpen kan ske som følge af,
at borgerens plejebehov ændrer sig, eller som følge
af ændringer i kommunens kvalitetsstandard.
Regeringen foreslår, at kommunerne får større flek
sibilitet, når de bevilger praktisk hjælp og personlig
pleje til ældre, der får en bolig i et plejecenter eller
bor i et plejecenter.
Forenklingen af visitationen vil betyde, at visitatorerne
kan bruge mindre tid på papirarbejde. Det skal også
sikre, at hjælpen til borgeren løbende kan blive til
passet i overensstemmelse med det konkrete behov,
uden at der skal udarbejdes nye skriftlige afgørelser.
Borgeren sikres samtidig ret til at få et overskueligt
overblik over de ydelser, som vedkommende er
bevilget.

Kommuner, ledere og medarbejdere
har bidraget
Kommuner, ledere og medarbejdere landet over har
bidraget med forslag til, hvordan reglerne på ældre
området kan forenkles, så der skabes mere tid til velfærd.
I alt har ca. 700 medarbejdere og ledere i hjemmeplejen,
plejecentre og kommunale forvaltninger deltaget i
spørgeskemaundersøgelser, interviews, fokusgrupper
og landsdækkende konferencer.
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Initiativ 3

Initiativ 4

Frivilligt at gennemføre
forebyggende hjemmebesøg

Enklere regler for tilsyn
på ældreområdet

Kommunerne skal i dag tilbyde alle borgere, der er
75 år eller ældre, at de to gange om året kan få et
forebyggende hjemmebesøg. Målet med et sådant
besøg er tidligt at opdage, om en borger har behov
for støtte og hjælp. Tilbuddet har værdi for nogle
ældre. Men der er mange friske ældre, som kunne
få større glæde af, at ressourcerne blev brugt til
fx temadage om sundhed eller seniorkurser.

Der skal være sikkerhed for, at plejen og omsorgen
i ældreplejen er i orden. Derfor er der i dag en række
krav til kommunernes tilsyn med plejecentre. Fx skal
kommunerne hvert år gennemføre mindst ét anmeldt
og ét uanmeldt tilsyn med det enkelte plejecenter.
Reglerne for, hvad tilsynet skal indeholde, og hvordan
det gennemføres, er detaljerede. Sideløbende gennemfører embedslægen et årligt uanmeldt tilsyn.

Regeringen foreslår, at det skal være op til den
enkelte kommune, om alle ældre skal tilbydes
to årlige forebyggende hjemmebesøg.

Reglerne om tilsyn på ældreområdet adskiller sig fra
reglerne på andre sociale områder, hvor det i højere
grad er op til kommunerne at tilrettelægge tilsynet.
Kommunerne oplever derfor, at det på ældreområdet
er vanskeligere at tilrettelægge tilsynet i overensstemmelse med kommunale fokusområder og behov.

Kommunerne vil dermed få større frihed til at tilrettelægge den forebyggende indsats i overensstemmelse
med lokale behov. Samtidig bliver det lettere at
tænke indsatsen sammen med det øvrige sundhedsfremmende arbejde.

Kommunerne oplever samtidig, at der er overlap
mellem de forskellige tilsyn. De mange krav til ind
holdet i tilsynet giver ikke tilstrækkelig mulighed for
at fokusere indsatsen på områder, hvor der har vist
sig problemer. Kommunerne ønsker også at kunne
vurdere, om nogle plejecentre, hvor tidligere tilsyn har
været uden anmærkninger, kan nøjes med færre tilsyn.
Det vil give mulighed for at koncentrere indsatsen
om de plejecentre, hvor der har været problemer.
Regeringen foreslår at afskaffe de særlige regler
for tilsyn på ældreområdet.
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Kommunerne vil dermed skulle følge de almindelige
tilsynsregler på det sociale område. De stiller krav om,
at kommunen løbende skal føre tilsyn med, om den
enkelte borger får den hjælp, som han eller hun har
behov for. Samtidig skal kommunen føre tilsyn med,
hvordan det enkelte plejecenter samlet set løser sine
opgaver. Embedslægen vil fortsat skulle føre uanmeldt
tilsyn med den sundhedsfaglige kvalitet på det enkelte
plejecenter.

Tal på ældreområdet

I Danmark er ca. 875.000 borgere 65 år eller ældre.
Af dem modtager ca. 155.000 varig hjemmehjælp i eget
hjem. Ca. 36.000 ældre bor i et plejecenter. Personalet
beskæftiget med ældreomsorg svarer til godt 100.000
fuldtidsstillinger. De ansatte er typisk social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og syge
plejersker. De kommunale udgifter til ældreområdet
udgjorde i 2008 knap 35 mia. kr.

Det bruger sygeplejerskerne deres tid på

Sygeplejersker ansat i plejecentre har en række
administrative opgaver, der gør, at de bruger en mindre
del af arbejdstiden i direkte kontakt med brugerne
– ca. 36 pct. Halvdelen af arbejdstiden bruges på

 dministrative opgaver, der understøtter plejen.
a
Det drejer sig blandt andet om medicinhåndtering,
journalføring og plejeplaner samt kontakt til læger
og sygehuse.

Kilde: Danmarks Statistik

Initiativ 5

Tid med
de ældre
36 pct.

Understøttende
opgaver 48 pct.
Journalføring og plejeplaner 15 pct.

Frivilligt at oprette ældreråd

Orientering i beboernes journaler 5 pct.

I dag er der krav om, at der skal oprettes et ældreråd
i alle kommuner. Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen om forhold, der har betydning for de ældre
i kommunen. Der er en række krav til, hvordan arbejdet
med ældrerådet skal tilrettelægges, fx hvordan rådene
skal høres i forbindelse med kommunalbestyrelsens
arbejde, og hvordan der skal afholdes valg til ældre
rådet.

Medicinhåndtering 9 pct.
Kontakt til sundhedssystemet 6 pct.
Vejledning af kolleger 7 pct.

Andre
opgaver
16 pct.

Øvrige understøttende opgaver 6 pct.

Regeringen foreslår at gøre det frivilligt for kom
munerne at oprette et ældreråd.
Det vil give kommunerne større frihed til at beslutte,
hvordan de ældre skal inddrages i arbejdet med
ældrepolitikken.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger mv., Deloitte, 2009
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Initiativ 6

Det bruger social- og sundhedshjælperne deres tid på

Social- og sundhedshjælpere ansat i hjemmeplejen bruger
hovedparten af deres arbejdstid – ca. 68 pct. – i direkte
kontakt med brugerne. Det er tid, der bruges på praktisk
hjælp og personlig pleje. I hjemmeplejen bruger social-

Tid med
de ældre
68 pct.

Frivilligt at oprette
bruger- og pårørenderåd

og sundhedshjælpere en stor del af den øvrige tid på
kørsel til og fra de ældres hjem, mens en mindre del
(ca. 2 pct.) bruges på at dokumentere hjælpen og plejen
til de ældre.

Der er i dag krav om, at der skal oprettes et brugerog pårørenderåd på det enkelte plejecenter. Rådet
skal fungere som et forum for dialog om hverdagen for
beboerne, fx ved at fastlægge retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner og aktiviteter. Nogle kommuner
oplever imidlertid, at det er vanskeligt at finde et
tilstrækkeligt antal brugere og pårørende, der ønsker
at deltage i rådenes arbejde.
Regeringen foreslår at gøre bruger- og pårørenderåd
ved plejecentre til en frivillig ordning. Fremover skal
det være op til en lokalpolitisk vurdering, om der skal
være tilknyttet et bruger- og pårørenderåd til det
enkelte plejecenter.

Understøttende
opgaver 16 pct.
Kørsel 11 pct.
Journalføring 2 pct.
Øvrige understøttende opgaver 3 pct.

Andre
opgaver
16 pct.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver. Hjemmeplejeområdet, Rambøll, 2009
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Initiativ 7

Nedlæggelse af klageråd
Når en borger klager over praktisk hjælp og personlig
pleje, skal klagen i dag først behandles af kommunens
klageråd. Klager borgeren derimod over andre ydelser,
skal klagen sendes direkte til Det Sociale Nævn og ikke
til klagerådet. Det kan virke forvirrende for borgerne.
Samtidig kan klagerådene kun komme med
anbefalinger og medvirker derfor i de fleste tilfælde
blot til en forlængelse af klagebehandlingstiden.
Regeringen foreslår at nedlægge klagerådene.
Fremover skal alle klager sendes direkte til
Det Sociale Nævn efter kommunens behandling.

Initiativ 8

Frivilligt at opkræve betaling for
midlertidig hjemmehjælp
Kommunerne skal give midlertidig hjemmehjælp,
hvis en person har brug for hjælp, men behovet ikke
vurderes at være varigt. Midlertidig hjemmehjælp
kan fx være nødvendig, når en borger bliver udskrevet
fra hospitalet efter endt behandling. I dag skal kommunerne opkræve betaling for den midlertidige
hjemmehjælp.
Kommunerne opkræver ofte små beløb for midlertidig hjemmehjælp. Beregningen af borgerens betaling
er samtidig ganske omfattende, da den forudsætter
dokumentation af det leverede antal timer og opgørelse
af modtagerens indkomstgrundlag. Flere kommuner
har peget på, at administrationen af opkrævningerne
ikke altid står mål med det, der opkræves.
Regeringen foreslår at give kommunerne mulighed
for selv at afgøre, om de vil opkræve betaling for
midlertidig hjemmehjælp.
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Reglerne på handicapområdet skal forenkles, så kommuner
og medarbejdere i de kommunale forvaltninger får større frihed
til at tilpasse sagsbehandlingen til den enkelte borgers behov.
Der skal være færre krav til dokumentation og indberetninger.
Regeringen vil blandt andet forenkle reglerne om dækning
af merudgifter og handicapbiler.
Borgere med handicap har ret til en række ydelser
og tilbud, der gør dem i stand til at leve et liv på lige
fod med andre. De skal fx have lige adgang til en
uddannelse, arbejdsmarkedet og foreningslivet.
Lovgivning fastlægger, hvilke rettigheder de har,
og kommunerne skal konkret vurdere den enkeltes
behov. Det er også kommunerne, der har ansvaret
for at stille de rette tilbud til rådighed og yde den rette
støtte.
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Borgere med handicap har tit komplicerede behov.
Derfor er der brug for en grundig udredning og
en særlig indsats for at finde de tilbud, der matcher.
Men kravene til udredning må ikke være mere
omfattende end nødvendigt. Færre krav til sags
behandlingen vil kunne frigøre ressourcer, så sagerne
kan afgøres hurtigere, og indsatsen målrettes borgere
med størst behov.

Regeringens initiativer

Mere tid til velfærd

1. Enklere regler for dækning af merudgifter

Initiativerne på handicapområdet vil gøre det muligt for
kommunerne at omprioritere ca. 31 millioner kroner.
Det svarer samlet set til ca. 108.000 timer. Dermed får
kommunerne større frihed til at tilrettelægge opgaverne,
så der bliver mere tid til velfærd.

2. Enklere regler for støtte til handicapbiler
3.	Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser
ved børn med handicap
4.	Enklere regler om hjemmetræning og særlige
dagtilbud
5. Bedre it-understøttelse på handicapområdet

Initiativ
		

Frigjorte
ressourcer

6.	Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder
for længerevarende botilbud

Enklere regler for dækning af merudgifter

13 mio. kr.

Enklere regler for støtte til handicapbiler

10 mio. kr.

7. Enklere regler for hjælp ved udlandsrejse

Øvrige initiativer

8.	Bedre vejledning om reglerne for støtte
til forbrugsgoder

I alt		

8 mio. kr.
31 mio. kr.
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Kommunerne skal have større frihed til at tilpasse sags
behandlingen på handicapområdet til den enkelte borgers
behov. Statslige regler skal ikke stå i vejen for en hurtig og
smidig sagsbehandling i kommunerne. Og sagsbehandlerne
skal ikke bruge tiden på unødig dokumentation. Reglerne
om dækning af merudgifter skal forenkles, og en stor del
af indberetningerne ved bevilling af handicapbil afskaffes.

Initiativ 2

Enklere regler for støtte
til handicapbiler
Personer med varig og betydelig funktionsnedsættelse
har mulighed for at få støtte til at købe en bil. Støtten
gives fx, hvis bilen har betydning for, om personen
kan uddanne sig eller passe et arbejde. Reglerne
om støtte til køb af en handicapbil er komplicerede,
og sagsbehandlingstiden ofte meget lang.
Regeringen foreslår at forenkle reglerne for
bevilling af støtte til handicapbiler:
–	Kriterierne for tildeling af støtte til køb af handicap
bil gøres mere præcise og gennemskuelige
for både borgere og kommunale sagsbehandlere.

Initiativ 1

Enklere regler for dækning
af merudgifter
Borgere med handicap kan få støtte til såkaldte mer
udgifter, der følger af deres handicap. Det kan være
støtte til transport, tøj eller særlig kost. Reglerne for,
hvordan merudgifter dækkes, stiller en række krav
til sagsbehandlingen. Kommunerne skal blandt andet
anvende en bestemt metode til at fastlægge borgerens
nedsatte funktionsevne i alle sager. Det er også et krav,
at kommunerne hvert år genvurderer niveauet for
støtten – uanset om borgerens handicap ændrer sig.
Det medfører unødig administration for både borgere
og kommuner.
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Regeringen foreslår at forenkle reglerne for
dækning af merudgifter:
–	Kommunerne skal ikke bruge funktionsevne
metoden til at fastlægge borgerens nedsatte
funktionsevne i sager, hvor kompensations
behovet er åbenbart, eller hvor funktions
nedsættelsen er ubetydelig.
–	Kravet om, at kommunerne skal genvurdere
behovet for dækning af merudgifter årligt,
afskaffes.
–	Der udarbejdes vejledningsmateriale til
de kommunale sagsbehandlere om metoder
til at vurdere merudgifter.

–	En stor del af indberetningerne til den såkaldte
bilstatistik afskaffes.
–	Det gøres muligt at genbevilge en handicapbil
alene ved en tro og love-erklæring fra borgeren.
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Initiativ 3

Initiativ 4

Målrettet brug af socialfaglige
undersøgelser ved børn med handicap

Enklere regler om hjemmetræning
og særlige dagtilbud

Børn med handicap, der bevilges aflastningsophold
eller en plads i et særligt dagtilbud, har meget forskellige forudsætninger og behov. Derfor skal sagsbehandlerne have mulighed for at tilpasse sagsbehandlingen
til det enkelte barn – og ikke være bundet af særlige
statslige krav til sagsbehandlingen.

Hjemmetræning bevilges til forældre, som selv ønsker
at træne deres børn med et betydeligt og varigt
handicap. Særlige dagtilbud er dagtilbud, der har
specialiseret sig i at tage sig af børn med h
 andicap.
Der er i dag en række krav til kommunernes sags
behandling, når de bevilger hjemmetræning eller
en plads i et særligt dagtilbud. Kommunerne skal
fx nedsætte særlige udrednings- og visitationsteams.

Regeringen foreslår at fjerne kravet om, at der skal
udarbejdes en socialfaglig undersøgelse ved bevilling
af plads i særlige dagtilbud.
Regeringen vil samtidig tydeliggøre, at det i en række
tilfælde er muligt at bevilge aflastningsophold uden
at gennemføre en socialfaglig undersøgelse.

Regeringen foreslår at forenkle bevillingen af hjem
metræning og særlige dagtilbud ved at afskaffe
kravet om særlige udrednings- og visitationsteams.
Det vil fortsat være et krav, at relevante fagpersoner
bliver inddraget.

Voksne med handicap i Danmark

Det anslås, at ca. 15 pct. af befolkningen mellem 16 og
64 år har en højere eller lavere grad af fysisk eller psykisk
funktionsevnenedsættelse.
Borgere med handicap, der modtager hjælp fra det
offentlige, omfatter blandt andet ca. 17.000 borgere
indskrevet i et botilbud og knap 27.000 borgere i
beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværs
tilbud. Ca. 16.000 borgere modtager socialpædagogisk
bistand eller behandlingsmæssige tilbud, mens knap
11.000 borgere har forskellige former for kontakt- eller
ledsagerordninger. Ca. 18.000 personer mellem 18 og
65 år får dækket merudgifter til befordring, mad, tøj mv.
som følge af deres handicap.
Kilde: SFI, Danmarks Statistik

Kommuner, ledere og medarbejdere
har bidraget
Kommuner, ledere og medarbejdere landet over har
bidraget med forslag til, hvordan reglerne på handicap
området kan forenkles. Flere end 500 medarbejdere
og ledere i de kommunale handicapforvaltninger og
på botilbud har deltaget i spørgeskemaundersøgelser,
interviews, fokusgrupper og landsdækkende konferencer.
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Det bruger sagsbehandlerne deres tid på

Sagsbehandlerne i de kommunale handicapforvaltninger
bruger godt halvdelen af arbejdstiden på opgaver, der
understøtter kontakten til borgerne. Det drejer sig blandt

Tid med
borgere
17 pct.

Tal på handicapområdet

andet om udredning af borgernes behov, visitation,
afgørelser og opfølgning på indsatsen. Ca. 17 pct.
af arbejdstiden bruges på direkte kontakt med borgerne.

Understøttende opgaver
46 pct.
Udredning 7 pct.

Kommunerne brugte i 2008 ca. 26 mia. kr. til botilbud,
pleje og omsorg, behandling, hjælpemidler, social
pædagogisk bistand samt beskæftigelses-, aktivitetsog samværstilbud til voksne med handicap og udsatte
voksne. Kommunerne brugte derudover ca. 2 mia. kr. til
børn i særlige dag- og klubtilbud og til dækning af mer
udgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer
et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.
Kommunerne brugte endvidere 0,2 mia. kr. til dækning
af merudgifter til voksne med handicap.
Kilde: Danmarks Statistik

Visitation og afgørelser 9 pct.
Opfølgning 7 pct.

Andre
opgaver
37 pct.

Notatpligt 9 pct.
Indberetning og dokumentation 2 pct.
Transport 2 pct.
Udviklingsarbejde og projekter 3 pct.
Øvrige understøttende opgaver 6 pct.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver. Voksen-handicap, Rambøll, 2009
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Initiativ 7

Enklere regler for hjælp
ved udlandsrejse
Borgere med handicap kan i en række tilfælde tage
den hjælp, som de er bevilget i Danmark, med på
en rejse til udlandet. Det kan fx være, hvis en hjælper
skal deltage på en ferietur. Der er imidlertid krav om,
at borgeren ved alle rejser skal ansøge kommunen
om en dispensation, hvis hjælpen skal medbringes til
udlandet. Det fører til unødig administration for både
borgere og sagsbehandlere.

Initiativ 5

Initiativ 6

Bedre it-understøttelse
på handicapområdet

Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud

Manglende it-understøttelse medfører, at sagsbehandlerne bruger en stor del af deres tid på at indhente
og indtaste oplysninger fra interne og eksterne samarbejdspartnere. Ofte er det oplysninger, som allerede
er indhentet én gang. Samtidig er der behov for bedre
understøttelse af sagsbehandlingen, fx når en borger
med handicap skal bevilges en plads i et botilbud
eller have udarbejdet en handleplan.

Kommunerne skal i dag udarbejde kvalitetsstandarder
for længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.
Kvalitetsstandarderne skal blandt andet beskrive kommunernes krav til botilbuddenes fysiske rammer og
organisering samt kommunens egen sagsbehandling
for borgere, der bor på botilbuddene. Samtidig skal
kommunerne føre tilsyn med botilbuddene, indberette
oplysninger til Tilbudsportalen og føre tilsyn med den
enkelte borger, der bor på botilbuddet. De forskellige
regler fører til dobbeltarbejde og unødvendigt papirarbejde i kommunerne.

Regeringen vil i samarbejde med kommunerne
og regionerne udvikle it-systemer, der skal
understøtte sagsbehandlingen på handicapog udsatte voksne-området.
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Regeringen vil afskaffe kravet om udarbejdelse
af kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud.

Regeringen vil ændre reglerne om hjælp til borgere
med handicap ved udlandsrejse. Borgerne skal have
mulighed for at tage hjælpen med på rejser til
udlandet i op til en måned uden at søge kommunen
om dispensation hertil.
Initiativ 8

Bedre vejledning om reglerne
for støtte til forbrugsgoder
Borgere med handicap kan søge om støtte til forbrugsgoder, fx en elevationsseng. Administrationen af
reglerne om støtte til forbrugsgoder er kompliceret og
tidskrævende. Sagsbehandleren skal i den enkelte sag
fx vurdere, hvor udbredt den pågældende genstand
er i almindelige husholdninger, og om forbrugsgodet
forhandles bredt. Det har nemlig betydning for, om der
kan bevilges støtte.
Regeringen vil sikre, at der udarbejdes forbedrede
vejledninger om metoder til vurdering af forbrugs
goder.
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Andre initiativer
på det sociale område
Der skal være bedre samspil mellem de forskellige love og regler
på det sociale område. Indberetninger skal forenkles, og unødvendige
indberetninger afskaffes.

Love og regler kommer til løbende og bliver jævnligt
ændret. Med tiden kan det skabe overlap mellem
de forskellige regler. Samtidig kan reglerne blive så
komplicerede, at de er svære at forstå. Det skaber
forvirring og unødigt tidsforbrug hos medarbejderne,
der skal finde ud af, hvilke regler, der gælder hvornår.
Og forvirring hos borgerne, der ikke ved, hvad de kan
forvente fra det offentlige. Derfor skal en række regelkomplekser forenkles.
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Regeringen vil også gennemføre en række initiativer,
der skal sikre, at medarbejdere og kommuner fremover
skal bruge mindre tid på indberetninger. Blandt andet
sammenlægges indberetningerne på stofmisbrugs
området.

6

Regeringens initiativer

Mere tid til velfærd

1. Enklere regler for udveksling af personoplysninger

Initiativerne vil gøre det muligt for kommunerne at
omprioritere ca. 9 millioner kroner. Det svarer samlet
set til ca. 27.000 timer. Dermed får kommunerne større
frihed til at tilrettelægge opgaverne, så der bliver mere
tid til velfærd.

2. Enklere regler for befordring
3.	Afskaffelse af indberetningerne til Det Centrale
Informations- og Analysesystem (CIAS)
4.	Sammenlægning af indberetningerne
på stofmisbrugsområdet
5. Forbedring af Tilbudsportalen
6. Enklere regler for botilbud
7. Enklere regler for godkendelse af private botilbud
8. Sammenskrivning af vejledninger

Initiativ
		

Frigjorte
ressourcer

Færre indberetninger
på stofmisbrugsområdet

6 mio. kr.

Forbedring af Tilbudsportalen

3 mio. kr.

I alt		

9 mio. kr.
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Andre initiativer på det sociale område

Initiativ 1

Enklere regler for udveksling
af personoplysninger
Sagsbehandlerne på det sociale område bruger meget
tid på at indhente oplysninger til sagsbehandlingen.
Sagsbehandlerne er ofte i tvivl om, hvorvidt de må
udlevere oplysninger til en anden myndighed, fordi der
er regler for udlevering af personoplysninger i mange
forskellige love. Det b
 etyder, at sagsbehandlerne
bruger tiden på at finde rundt i reglerne eller skal bruge
tid på at indhente samtykkeerklæringer fra borgerne
– ofte flere gange for de samme oplysninger.
Regeringen ønsker at forenkle reglerne for udveks
ling af personoplysninger og vil samtidig ophæve
alle unødvendige særregler. Et konkret forslag til
forenkling af reglerne vil ligge klar i marts 2010.
Initiativ 2

Enklere regler for befordring
Borgerne har i en række tilfælde ret til støtte til befordring. Støtten gives fx i forbindelse med uddannelse,
behandling på sygehuset, eller hvis man har et handicap. Regler om støtte til befordring findes mange
steder – fx i social-, beskæftigelses- og sundheds
lovgivningen. Det sker ofte, at en borger har ret til
støtte efter flere lovgivninger. Det gør det vanskeligt
for borgere og kommuner at bruge de rigtige regler.

Og det kan gøre det vanskeligt for forskellige myndigheder at afgøre, hvem der har ansvaret for at hjælpe
med støtte til befordring.
Regeringen ønsker at samordne og forenkle reglerne
om befordring på tværs af de forskellige lovgivninger.
Initiativ 3

Afskaffelse af indberetningerne
til Det Centrale Informations- og
Analysesystem (CIAS)
Siden kommunalreformen har kommunerne hvert
kvartal skullet indberette en række detaljerede
oplysninger om en lang række tilbud på det sociale
område. Arbejdet med indberetningerne er omfattende
og medfører meget manuelt arbejde i kommunerne.
Indberetningerne har givet god viden om virkningen
af kommunalreformen, men oplysningerne er ikke
længere nødvendige.

Sammenlægning af indberetningerne
på stofmisbrugsområdet

Regeringen vil ophæve kommunernes pligt til
at indberette til Det Centrale Informations- og
Analysesystem (CIAS) med virkning fra 1. januar
2010.

I forbindelse med arbejdet med stofmisbrugere skal
kommunerne i dag indberette overlappende data til
fem forskellige registre. Det medfører unødvendigt
tidsforbrug.

Initiativ 4

Regeringen har indgået en aftale med kommunerne
om at samle indberetningerne til fire af registrene,
så der kun skal indberettes til ét register. Det femte
register afskaffes.
Det nye system betyder også, at kommunerne selv vil
have online-adgang til både egne data og data fra
resten af landet ét sted. Dermed vil indberetningerne
også kunne bruges i kommunernes eget arbejde.
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Initiativ 5

Initiativ 7

Forbedring af Tilbudsportalen

Enklere regler for godkendelse
af private botilbud

Tilbudsportalen indeholder en oversigt over alle tilbud
på det sociale område, fx opholdssteder og døgn
institutioner. Tilbudsportalen skal sikre, at den enkelte
sagsbehandler kan finde præcist det tilbud, der er
behov for i den enkelte sag. Undersøgelser har imidlertid vist, at det kan være vanskeligt for sagsbehandlerne
at bruge Tilbudsportalen – og besværligt for fx opholdsteder at indberette til Tilbudsportalen.
Regeringen vil forbedre Tilbudsportalen. Der skal
være bedre mulighed for at søge oplysninger,
og der skal være flere automatiske indberetninger.
Initiativ 6

Enklere regler for botilbud
Kommunerne har ansvaret for en lang række forskellige botilbud, fx til personer med psykiske lidelser.
Kravene til administrationen af botilbuddene er fastlagt
i mange forskellige love, regler og vejledninger.
Reglerne er meget komplekse og svære at gennemskue. Det gælder fx reglerne om takstberegning
og reglerne om henholdsvis midlertidige og længere
varende botilbud.
Regeringen vil på baggrund af en gennemgang af
reglerne fremlægge forslag til forenkling i marts 2010.

I dag skal kommunerne både godkende en række
private botilbud og sørge for, at der er oplysninger
om botilbuddene i Tilbudsportalen. De to opgaver
har i stort omfang det samme indhold.
Regeringen foreslår at ophæve kravet om selv
stændig godkendelse af botilbud. Godkendelsen skal
i stedet finde sted i forbindelse med indberetningen
til Tilbudsportalen.
Initiativ 8

Sammenskrivning af vejledninger
I forbindelse med lov- og bekendtgørelsesændringer
på det sociale område udsendes ofte et supplement til
de eksisterende vejledninger. Det betyder, at der ofte er
mange vejledninger på det enkelte område. De mange
vejledninger gør det vanskeligt for medarbejderne i
kommunerne at finde den seneste vejledning til de
gældende regler.
Regeringen vil sikre, at der bliver udarbejdet nye
samlede vejledninger på ældreområdet, handicap
området, udsatte børn og unge-området samt
dagtilbudsområdet i 2010.
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7

Integration

Kommuner og sprogcentre skal have større frihed til at målrette
deres indsats og hjælpe nytilkomne udlændinge i gang med job eller
uddannelse. Det skal blandt andet ske ved at gøre opfølgning på
integrationskontrakterne mere målrettet og forenkle registreringen
af fravær ved danskuddannelsen.
Integrationsindsatsen i Danmark bygger på det
klare mål, at flere indvandrere og efterkommere skal
lære dansk, have en uddannelse og komme i arbejde.
I de senere år er den enkelte udlændings ansvar for
og vilje til at integrere sig kommet i fokus. Der er indført
kontrakter mellem kommunen og den enkelte borger
om integrationsindsatsen. På danskuddannelserne er
der indført afsluttende prøver og løbende test. Og der
er indført resultattilskud, så kommunerne modtager
tilskud, når udlændinge består deres danskprøve,
kommer i arbejde eller tager en uddannelse. Det har
skabt resultater.
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Selvom der er skabt gode resultater, er det nødvendigt
løbende at vurdere, om redskaberne er de rette.
Ting forandrer sig, og den daglige administration kan
afsløre uhensigtsmæssige konsekvenser. Integrationsog udlændingeområdet er ingen undtagelse.
Kommuner og medarbejdere har peget på, at særligt
tre områder kan forenkles. Det drejer sig om fraværsregistrering på danskuddannelserne, opfølgning på
integrationskontrakter og administration af sikkerhedsstillelser.
Regeringen præsenterer nu en række initiativer,
som giver kommuner og sprogcentre bedre mulighed
for at målrette deres indsats og bruge mere tid med
borgerne.

Regeringens initiativer

Integrationskontrakter

Øvrige initiativer

1. Mere målrettet opfølgning på integrationskontrakten

8. Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser

2. Bedre skabelon for integrationskontrakten

9. 	Forenkling af integrationslovens snitflader med
beskæftigelseslovgivningen

3.	Bedre understøttelse af den afsluttende status
for introduktionsprogrammet

10. Bedre tid til modtagelse af flygtninge i kommunerne

4.	Enklere håndtering af udgifter ved deltagelse
i introduktionsprogrammet

11. Mere enkel vejledning af udenlandske studerende

Danskuddannelse

13.	Bedre samspil mellem integrationskontrakten
og jobplanen

5. Mere målrettet fraværsregistrering
6. 	Frivilligt at udarbejde individuelle læringsplaner
7. 	Afskaffelse af gebyr for danskuddannelse

12.	Enklere modtagelse og registrering af oplysninger
i sager om boligplacering

14.	Mere enkel kontrol af billedlegitimation ved
de afsluttende danskprøver
15.	Nemmere indberetning og udveksling af data
på danskuddannelsesområdet

Mere tid til velfærd

Initiativerne på integrations- og udlændingeområdet vil
gøre det muligt for kommunerne at omprioritere ca. 30
millioner kroner. Det svarer samlet set til ca. 103.000 timer.
Dermed vil kommuner og sprocentre få større frihed til at
tilrettelægge opgaverne, så der bliver mere tid til velfærd.

Initiativ
		
Danskuddannelsen

Frigjorte
ressourcer
20 mio. kr.

Integrationskontrakter

9 mio. kr.

Øvrige initiativer

1 mio. kr.

I alt		

30 mio. kr.

MERE TID TIL VELFÆRD

55

Integration

Integrationskontrakter

Alle nyankomne voksne udlændinge under
integrationsloven skal have en integrations
kontrakt. Kontrakten er en gensidigt
forpligtende kontrakt mellem den enkelte
udlænding og kommunen.
Integrationskontrakten skal sikre, at
kommunerne sammen med den nyankomne
så tidligt som muligt fastsætter mål og
aftaler et individuelt introduktionsprogram
for de første tre år i landet. Målet er,
at udlændinge hurtigst muligt lærer dansk
og kommer i almindeligt arbejde.
Når de aftalte mål er nået, eller de tre
første år er gået, udarbejder kommunen
en afsluttende status, som beskriver den
enkeltes deltagelse i det aftalte introduk
tionsprogram og de opnåede resultater.
Status skal kunne danne grundlag for
kommunens vurdering af, om udlændingen
har gennemført introduktionsprogrammet.
Denne vurdering indgår i udlændinge
myndighedernes sagsbehandling,
hvis udlændingen senere søger om
tidsubegrænset opholdstilladelse.
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Initiativ 1

Initiativ 2

Mere målrettet opfølgning på
integrationskontrakten

Bedre skabelon for
integrationskontrakten

I dag er der krav om, at kommunerne følger op på
borgernes integrationskontrakt hvert kvartal – det
gælder også, selvom de er i arbejde og gør fremskridt
på danskuddannelsen.

I dag findes skabelonen for integrationskontrakten
kun på dansk. Det giver udfordringer i det indledende
møde med flygtninge og indvandrere, fordi medarbejderne skal oversætte og forklare kontraktens indhold,
og hvad der skrives under på.

Regeringen foreslår at ændre kravet om obligatorisk
opfølgning på integrationskontrakten hvert kvartal.
Fremover skal der kun ske opfølgning én gang om
året for borgere, der er i ustøttet arbejde, og som ikke
modtager introduktionsydelse. I forbindelse med
barselsorlov og lignende skal der kun følges op
hvert halve år. Kommunerne vil fortsat skulle vurdere,
om der i det konkrete tilfælde er behov for hyppigere
opfølgning.
Ændringen vil betyde, at kommunerne skal bruge
mindre tid på at følge op på integrationskontrakter
for borgere, som ikke har behov for det.

Regeringen vil sikre, at der bliver udarbejdet en ny
kontraktskabelon, som er mere overskuelig, og som
er lettere at anvende. Skabelonen vil blive oversat
til 20 forskellige sprog. Kommunerne skal samtidig
informeres yderligere om, hvad integrationskontrakten
skal indeholde.
Initiativ 3

Bedre understøttelse af den afsluttende
status for introduktionsprogrammet
Medarbejderne i jobcentre og kommunale forvaltninger
bruger meget tid på at udarbejde den endelige status,
når introduktionsprogrammet afsluttes. Der er derfor
behov for at gøre arbejdet lettere.
Regeringen vil sikre, at der bliver udarbejdet en
skabelon til brug for kommunernes arbejde med
den afsluttende status. Denne skabelon skal have
en tæt sammenhæng med skabelonen for
integrationskontrakten.

Tal om udlændinge i Danmark

Der er ca. 60 udbydere af danskundervisning i Danmark.
23 sprogcentre drives af kommunerne, 7 af Dansk
Flygtningehjælp, 9 af oplysningsforbund og 21 af andre
aktører, fx private sprogskoler. I alt er der indskrevet
ca. 35.000 kursister på danskuddannelsen.
Der ankommer årligt 3-4.000 flygtninge og familiesammenførte til Danmark. De er omfattet af integrationsloven og har krav på en integrationskontrakt. Ca. 7.500
udlændinge er omfattet af reglerne om det tre-årige
introduktionsprogram.

Det bruger sagsbehandlerne deres tid på

Sagsbehandlere, som arbejder med integrationskontrakter,
bruger ca. 20 pct. af deres tid direkte sammen med
borgerne. Herudover bruger sagsbehandlerne ca. 63 pct.

Tid med
nyankomne
udlændinge
20 pct.

af tiden på opgaver, der understøtter arbejdet med
borgerne. Det kan eksempelvis være forberedelse til
samtaler og opfølgning på kontrakter.

Understøttende
opgaver 63 pct.
Oprettelse af sag 10 pct.

Initiativ 4

Opfølgning på kontrakter og
forberedelse af samtaler 26 pct.

Enklere håndtering af udgifter ved
deltagelse i introduktionsprogrammet

Igangsætning af danskundervisning mv. 10 pct.

I dag er det kommunens ydelseskontor, der vurderer,
hvilke udgifter til introduktionsprogrammet, der
kan dækkes af kommunen, mens det er jobcentret,
der beslutter indholdet i programmet.

Andre
opgaver
18 pct.

Afslutning af kontrakt 18 pct.

Regeringen vil ændre reglerne, så det fremover
er jobcentret, der både beslutter, hvad introduktions
programmet skal indeholde, og om udgifter for
bundet med deltagelse i programmet kan dækkes
af kommunen.
Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver på integrationskontraktområdet, Deloitte 2009
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Danskuddannelse

Der er ca. 35.000 kursister på dansk
uddannelserne, fordelt på omkring
60 forskellige sprogcentre.
Der er flere typer kursister på dansk
uddannelsen: Integrationskursister, der
er omfattet af det tre-årige introduktions
program. Aktiverede kursister, der er
udlændinge, som har været i landet i mere
end tre år og er på kontanthjælp, start
hjælp eller dagpenge. Og øvrige kursister,
der primært er studerende, EU-borgere og
udlændinge, der har fået opholdstilladelse
i forbindelse med arbejde. De øvrige
kursister opholder sig ofte kun i landet
i kortere tid.

Målgruppen på danskuddannelserne har de senere år
ændret karakter. Antallet af integrationskursister er
faldet væsentligt, samtidig med at antallet af øvrige
(selvforsørgende) kursister er steget. Det betyder, at
der i dag er væsentligt flere ressourcestærke kursister
på danskuddannelserne, end der har været tidligere.
Kommuner og sprogcentre har peget på, at fraværsregistrering, brugen af individuelle læringsplaner
og forlængelse af retten til danskuddannelse kan
forenkles.
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Initiativ 5

Initiativ 6

Mere målrettet fraværsregistrering

Frivilligt at udarbejde individuelle
læringsplaner

I dag skal al fremmøde i alle skemalagte aktiviteter
på sprogcentrene registreres og indberettes til kommunerne. Det gælder uanset om kursisterne har
problemer med fravær eller indlæring. Kommunerne
og sprogcentrene bruger meget tid på hver uge
at registrere fravær i timerne, udarbejde samlede
fraværslister samt udveksle og gennemgå listerne.
Godt 70 pct. af medarbejderne på sprogcentrene
mener, at udarbejdelse af fremmødelister og videre
givelse af oplysningerne til kommunen kan gøres
nemmere og hurtigere.
Regeringen foreslår at forenkle reglerne om fraværs
registrering på danskuddannelsen. Fremover skal
der kun registreres fravær for en mere snæver kreds
af personer, nemlig dem, som kan trækkes i deres
ydelser, eller hvor fravær kan få betydning for deres
mulighed for at opnå tidsubegrænset opholds
tilladelse.

I dag skal der udarbejdes læringsplaner for alle kur
sister på danskuddannelserne. Planerne skal være med
til at målrette undervisningen i forhold til den enkeltes
erhvervs- og uddannelsesmæssige behov. Evalueringer
har imidlertid vist, at udbyttet af planerne ikke er
så stort som forventet. Det skyldes blandt andet,
at det langt fra er alle kursister, som oplever særlige
udfordringer og dermed har behov for en læringsplan.
Regeringen vil ophæve kravet om udarbejdelse
af individuelle læringsplaner for alle kursister
på danskuddannelsen. Fremover vil det være
sprogcentrene, der vurderer, hvilke kursister der
skal have en læringsplan.
Initiativ 7

Afskaffelse af gebyr for
danskuddannelse
Opkrævningen af gebyr på danskuddannelserne
betyder, at kursister, der har afsluttet et modul, ofte må
vente på, at deres indbetaling registreres af kommunen
og videreformidles til sprogcenteret, før de kan fortsætte deres undervisning. Samtidig bruger både
kommuner og sprogcentre tid på at indhente gebyret,
hver gang kursisten skifter modul.

Regeringen foreslår at afskaffe deltagergebyret
for danskuddannelserne. Det sker for at lette
kommunernes administration og for at fremme
kursisternes uddannelse.
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Integration

Øvrige initiativer

Initiativ 8

Initiativ 9

Initiativ 11

Forenkling af administrationen
af sikkerhedsstillelser

Forenkling af integrationslovens snit
flader med beskæftigelseslovgivningen

Mere enkel vejledning
af udenlandske studerende

Reglerne om sikkerhedsstillelse opleves som meget
komplicerede. Ca. 60 pct. af de kommunale medarbejdere mener, at arbejdet med sikkerhedsstillelse
kan forenkles.

De løbende ændringer af integrationsloven, der er
gennemført i de seneste 10 år, har gjort snitfladerne
til den generelle beskæftigelseslovgivning unødigt
kompliceret. Og de har gjort loven vanskelig at
administrere.

Hvis en udenlandsk studerende med opholdstilladelse
ikke kan forsørge sig selv, kan den pågældendes
opholdstilladelse inddrages. Reglerne for, hvilke typer
hjælp udenlandske studerende må modtage, er meget
uklare i dag.

Regeringen foreslår at tilpasse integrationsloven,
så snittet mellem integrationsloven og beskæf
tigelseslovgivningen forenkles. Det gælder især
reglerne om de ydelser, udlændinge kan modtage,
og hvordan de beregnes. Og det gælder de tilbud
om beskæftigelse, som udlændinge kan modtage.

For at lette kommunernes vejledning af udenlandske
studerende vil der blive udarbejdet en oversigt over
de former for hjælp, som de studerende ikke må
modtage.

For at lette arbejdet med sikkerhedsstillelser vil
der blive udarbejdet en række elektroniske standard
blanketter og -breve samt en mere brugervenlig
udgave af bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse.

Kommuner, ledere og medarbejdere
har bidraget
Ca. 400 ledere og medarbejdere i landets jobcentre,
kommunale integrationsenheder og sprogcentre har
deltaget i spørgeskemaundersøgelser, interviews,
fokusgrupper og landsdækkende konferencer.
Her har de bidraget med forslag til, hvordan reglerne
på integrations- og udlændingeområdet kan forenkles,
så der skabes mere tid til velfærd.

Initiativ 10

Regeringen vil også sikre

Bedre tid til modtagelse
af flygtninge i kommunerne
I nogle sager modtager kommunerne i dag flygtninge
med så kort varsel, at det er svært at sikre, at alle
praktiske forhold, herunder CPR-registrering og boliganvisning, er på plads, inden flygtningen ankommer.

12.	Enklere modtagelse og registrering af oplysninger
i sager om boligplacering

Regeringen foreslår at ændre integrationsloven,
så kommunerne i alle sager får mindst en måned
til at tilrettelægge modtagelsen af flygtninge.

14.	Mere enkel kontrol af billedlegitimation ved
de afsluttende danskprøver

13.	Bedre samspil mellem integrationskontrakten
og jobplanen

15.	Nemmere indberetning og udveksling af data på
danskuddannelsesområdet
Læs mere på www.nyidanmark.dk
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Læger, sygeplejersker og andre ansatte på landets sygehuse skal bruge
mest mulig tid på behandling og udredning af sygdomsforløb sammen
med patienterne. Det er en del af et godt behandlingsforløb, at lægerne
og sygeplejerskerne fører journal, så vigtige oplysninger om sygdomsforløb
og behandling registreres. Men de administrative opgaver skal løses på
en måde, så de ikke tager unødig tid fra behandlingen. Hvor det er muligt,
skal kravene til dokumentation og indberetninger derfor gøres enklere.
Og det skal være lettere at benytte de informationer, som indsamles
om patienter og behandlinger i det daglige arbejde.
Der er årligt mere end 8 millioner kontakter med
sygehusvæsenet. Læger, sygeplejersker og mange
andre yder en målrettet, omsorgsfuld og rettidig
behandling og pleje. Sygehusvæsenet udgør samtidig
en vidensbank, hvor oplysninger om behandlinger
og helbredelse hver dag indsamles til gavn for
patienterne.

Sundhedsområdet er kendetegnet af en meget stor
grad af decentralisering. Det vil sige, at de enkelte
regioner og sygehuse i vidt omfang selv bestemmer,
hvordan opgaverne skal løses. Der er dog også en
række statslige krav til dokumentation og registrering
af oplysninger.
Regeringen præsenterer her en række initiativer,
der skal være med til at forenkle de statslige krav.
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Regeringens initiativer

Mere tid til velfærd

1. Én fælles patientjournal

Initiativerne på sundhedsområdet vil gøre det muligt
for regionerne at omprioritere ca. 50 millioner kroner.
Det svarer samlet set til ca. 140.000 timer. Dermed får
sygehusene større frihed til at tilrettelægge opgaverne,
så der bliver mere tid til velfærd.

2. Enklere bivirkningsrapportering
3. Enklere registrering af ulykker
4. Enklere registrering af patientforløb på kræftområdet
5. Enklere registrering af brug af tvang i psykiatrien
6. Sanering af registreringskrav

Initiativ
		

7. Målrettet kontaktpersonordning

Én fælles patientjournal

20 mio. kr.

8.	Enklere regler og vejledning for registrering
af fysioterapi

Målrettet kontaktpersonordning

12 mio. kr.

Øvrige initiativer

18 mio. kr.

I alt		

50 mio. kr.

9. Nemmere administration af hygiejneregler
10. Enklere og mere ens indberetning af ventetider

Frigjorte
ressourcer

11. Bedre registreringsvejledning
12. Koordineret tilsyn i psykiatrien
13. Koordineret opgørelse af centrale nøgletal
14. Nemmere henvisning til privathospitaler
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Tal på de danske sygehuse
Initiativ 1

Initiativ 2

Én fælles patientjournal

Enklere bivirkningsrapportering

Der findes i dag forskellige regler for, hvordan de
enkelte faggrupper skal føre journal. I praksis betyder
det, at fx sygeplejersker, fysioterapeuter, ergotera
peuter og læger skriver oplysninger om den samme
patient ned i hver sin journal. Det giver dobbeltarbejde
og gør det svært at få et samlet overblik over
patientens forløb.

Praktiserende læger og sygehuse skal indberette
de bivirkninger, som patienterne oplever ved deres
medicin, til Lægemiddelstyrelsen. Det er vigtig
information, som skal sikre, at de lægemidler, der
er på markedet, er i orden. Men indrapporteringen
må ikke kræve flere ressourcer end højst nødvendigt.

Regeringen vil ændre reglerne om journalføring, så
der fremover ikke vil være separate krav til journaler
for de forskellige faggrupper. Alle patientens oplys
ninger kan dermed registreres i én samlet patient
journal, som kan bruges af alle faggrupper. Journalen
føres i den form, sygehusene bruger i dag. Kravene
til, hvad der skal stå i journalen, f orenkles samtidig,
i det omfang det er muligt, herunder særligt kravene
til de sygeplejefaglige journaler.
Af hensyn til patienternes sikkerhed vil det være klart
beskrevet, hvem der er ansvarlig for hvilke oplysninger
i journalen.

Regeringen vil forenkle indberetningspligten ved
rørende allerede kendte bivirkninger ved et læge
middel, der har været på markedet i over to år.
Det betyder, at lægerne ikke længere skal indberette
oplysninger, som allerede er kendte.

Regioner, ledere og medarbejdere
har bidraget
Regioner, ledere og medarbejdere på landets sygehuse
har givet deres bidrag til, hvordan reglerne og
dokumentationen på sundhedsområdet kan forenkles.
Flere end 1.100 læger, sygeplejersker, fysioterapeuter
og andre har deltaget i spørgeskemaundersøgelser,
interviews, fokusgrupper og landsdækkende konferencer.
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Udgifterne til de danske sygehuse er i 2009 godt 70 mia.
kr., som går til driften af ca. 60 hospitaler. Samlet var der
i 2008 over 65.000 ansatte på sygehusene fordelt på ca.
13.300 læger, godt 30.000 sygeplejersker og knap 23.000
andet sundhedsfagligt personale, blandt andet socialog sundhedshjælpere.
Kilde: Danmarks Statistik og Det Fælleskommunale Løndatakontor.

Initiativ 3

Enklere registrering af ulykker
Undersøgelser viser, at sygehuse og skadestuer bruger
meget tid på at registrere oplysninger om ulykker,
fx trafikulykker eller ulykker på arbejdspladser.
Det skyldes blandt andet, at der er meget detaljerede
registreringskategorier. Eksempelvis skal sygehuse
og skadestuer vælge mellem 14 forskellige kategorier,
når de registrerer, hvad der er den direkte årsag til
en personskade.
Regeringen vil nedbringe antallet af registrerings
kategorier, så der bliver færre og mere overordnede
kategorier. Samtidig samles ulykkesregistreringerne
i Landspatientregisteret.
Der skal således ikke længere registreres til ulykkes
registeret på Statens Institut for Folkesundhed.
Herved undgås dobbeltregistreringer, og det bliver
lettere at samkøre data til brug for analyser, der kan
forebygge ulykker.
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Initiativ 4

Enklere registrering af patientforløb
på kræftområdet
I dag registreres oplysninger om undersøgelsesforløb
og udfaldet af undersøgelser for alle patienter,
der påbegynder en kræftbehandling. Det vil sige,
at sygehusafdelingerne både indberetter oplysninger
for patienter, der får konstateret kræft og patienter,
hvor der alene er en mistanke om kræft. Når det viser
sig, at en patient ikke har kræft, bliver dette også
registreret. Dertil kommer, at sygehusene i forvejen
registrerer, når en patients kontakt med et sygehus
afsluttes.
Regeringen foreslår, at der ikke længere registreres
oplysninger til Landspatientregisteret, når en mis
tanke om kræft er afkræftet.
Initiativ 5

Enklere registrering af brug
af tvang i psykiatrien
Psykiatriske afdelinger har pligt til indberette brugen
af tvang over for psykiatriske patienter. Det gælder
fx, når personalet har været nødt til at gøre brug af
tvangsbehandling eller fysisk magtanvendelse. I alt
findes der i dag fem separate blanketter, der bruges
til at registrere, når der har været brugt tvangs
foranstaltninger. Der skal udarbejdes en såkaldt
tvangsprotokol for enhver form for anvendelse af
tvang. Hvis flere former for tvang anvendes samtidig,
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skal det registreres i hvert sit skema. I praksis betyder
det, at personalet bruger meget tid på at sætte sig ind
i reglerne for tvangsprotokollerne og på at udfylde
de rigtige blanketter.
De eksisterende fem forskellige blanketter til
registrering af tvang i psykiatrien forenkles
og sammentænkes.
Samtidig forenkles vejledningen om udfyldelse
af tvangsprotokoller.
Initiativ 6

Sanering af registreringskrav
Løbende indføres der både på lokalt, regionalt og
nationalt initiativ nye registreringer i sygehusvæsenet.
Det sker som følge af et fagligt eller politisk fokus
på forskellige forhold i behandlingen. Ofte skyldes
nye registreringer, at der er et midlertidigt informations
behov. Der er således flere eksempler på, at regi
streringerne fortsætter, selvom oplysningerne ikke
længere anvendes.
Regeringen vil jævnligt gennemføre en sanering
af de registreringer, som sygehusvæsenet foretager
til nationale registre som fx Landspatientregisteret.
Saneringen skal have fokus på, hvorvidt oplys
ningerne i realiteten bruges til et sundhedsfagligt,
administrativt eller forskningsmæssigt formål.
Og om tidsforbruget forbundet med at r egistrere
oplysningerne står mål med den effekt, det giver
at have oplysningerne tilgængelige.

It-projekter understøtter arbejdet

God it-understøttelse på sundhedsområdet kan bidrage
til en effektiv arbejdsgang for læger og sygeplejersker.
Der er enighed mellem staten og regionerne om at etablere et landsdækkende fælles medicinkort, der udrulles
i samtlige regioner, kommuner og for alle praktiserende
læger inden udgangen af 2011. Det fælles medicinkort
er en fælles offentlig database, hvor læger, sygeplejersker, patienter og andre relevante personer kan få oplysninger om medicinordinering og vacciner for den enkelte
patient, enten gennem eget system eller via internettet.
Formålet er at sikre, at patienter og relevant personale
altid har adgang til korrekte og opdaterede medicin
oplysninger. Det skal modvirke fejlmedicinering og
understøtte bedre koordinering af behandling på tværs
af sektorer.
For at mindske unødig ventetid og forbedre adgang
til vigtig information om patienterne er der siden 2008
arbejdet på at vurdere behovet for fælles standarder
for ét brugernavn og password i forbindelse med sundhedspersonalet adgang til relevante it-systemer (single
sign-on). Det forventes, at standarderne kan afprøves
i regionerne i 2010. På regionalt plan arbejdes der lige
ledes med at indføre single sign-on på sygehusene, og
det forventes, at en række projekter på disse områder
vil blive gennemført i perioden 2009-2012. Standarderne
kan fastlægges med henblik på afprøvning i 2010, i takt
med at der opstår et forretningsmæssig behov herfor
i regionerne.

Initiativ 7

Initiativ 8

Målrettet kontaktpersonordning

Enklere regler og vejledning
om registrering af fysioterapi

I dag har alle patienter, der er indlagt til behandling
på et sygehus i mere end et døgn, ret til at få tildelt
en kontaktperson. Det samme gælder for patienter,
der ikke er indlagt, men som er i ambulante forløb,
der strækker sig over mindst to besøg. Kontakt
personen kan være en læge, sygeplejerske eller
lignende. Det betyder, at også patienter, som har
korte og relativt ukomplicerede forløb, skal have
tildelt en kontaktperson.
Regeringen foreslår, at patienter i ambulante forløb
som hovedregel først tildeles en kontaktperson
fra det tredje ambulante besøg. Tildelingen af
kontaktperson skal baseres på en vurdering af,
om patientens forløb vil fortsætte efter det andet
besøg. Kronikere som fx diabetikere eller KOLpatienter vil skulle have tilknyttet en kontaktperson
tidligere i forløbet.

Vejledningen om, hvordan fysio- og ergoterapeutiske
opgaver, der løses på sygehusene, skal registreres,
kan på nogle punkter virke uklar for de fysio- og ergoterapeuter, der skal bruge vejledningen. Der kan være
tvivl om, hvorvidt alle ydelser i forbindelse med et
besøg skal registreres. Herudover registrerer fysioog ergoterapeuter både i henhold til vejledninger fra
Sundhedsstyrelsen og i henhold til foreningernes
fælles kodekatalog.
For at undgå overflødige registreringer udarbejdes
en enklere og entydig vejledning for registrering
af fysio- og ergoterapeutiske ydelser i sygehusregi.
De nye enklere regler vil også komme til at gælde
for fysio- og ergoterapeuter, som arbejder i
kommunalt regi.

Regeringen foreslår herudover, at det som hoved
regel alene er patienter, der er indlagt i mere end
to døgn, der skal have tildelt en kontaktperson.
Det betyder, at kontaktpersonordningen helt kan
afskaffes for enkeltstående patientgrupper med korte
forløb. For andre grupper kan det være relevant at
opretholde kontaktpersonordningen også for forløb
på under to besøg eller indlæggelser kortere end
to døgn. De nye regler vil tage højde for dette.
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Initiativ 11

Bedre registreringsvejledning
På sygehusene sker der hver dag en omfattende
kodning og indtastning af data til Landspatient
registeret og andre centrale registre. På mange
afdelinger er der en oplevelse af, at det er svært at
forstå, hvordan registreringen skal foretages, og der
mangler vejledning om registreringen. Det fører til
fejlindtastninger, som kan være tidskrævende at rette
igen for medarbejderne på sygehusene.

Initiativ 9

Initiativ 10

Nemmere administration
af hygiejneregler

Enklere og mere ens indberetning
af ventetider

Det er helt afgørende, at hygiejnen på sygehusene er
i orden. Derfor findes der en række hygiejnestandarder,
som sygehusene kan følge. Næsten alle hospitaler
anvender de standarder, som er udviklet af Statens
Serum Institut. På nogle operationsgange tolker man
imidlertid kravene i hygiejnestandarden således,
at operationssygeplejersker og anæstesisygeplejersker
ikke kan klargøre operationsstuen på samme tid, mens
andre ikke har samme fortolkning. Denne uklarhed
medfører en ufleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.

På venteinfo.dk kan man se de forventede ventetider
for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige
sygehuse og privathospitaler. En undersøgelse har vist,
at der er forskel i den måde, sygehusene opgør og
håndterer oplysninger om ventetider. Det øger det
administrative tidsforbrug, skaber vanskelige arbejdsgange og uensartede oplysninger på venteinfo.dk.

Statens Serum Institut vil som led i en revision
af hygiejnestandarden sikre, at standarderne bliver
så klare og enkle som muligt.

68

MERE TID TIL VELFÆRD

Opgørelsen af den fremadrettede ventetid forenkles
og standardiseres for sygehuse, praktiserende
speciallæger, psykologer mfl. Ligeledes forventes
en forenkling og standardisering af indberetninger
til venteinfo.

Der udvikles en brugervenlig online registrerings
vejledning, som kan forbedre registreringsindsatsen
på sygehusene. En elektronisk søgning af koder vil
gøre det nemmere og hurtigere for de ansatte at
finde den korrekte kode til at registrere med.
Initiativ 12

Koordineret tilsyn i psykiatrien
De psykiatriske afdelinger får mange kontrolbesøg
fra forskellige instanser. Nogle gange kontrollerer flere
instanser de samme forhold. Andre gange oplever
medarbejderne, at de forskellige kontrolinstanser stiller
indbyrdes modstridende krav.
Regeringen vil drøfte tilrettelæggelsen af kontrol
besøg med de respektive kontrolinstanser og komme
med forslag til koordinerede besøg. Det vil samtidig
være med til at øge videndelingen på tværs af
kontrolinstanserne.

Kortlægning og måling af tidsforbruget
til administrative opgaver på sygehuse

Det bruger lægerne deres tid på

20 sygehusafdelinger på tværs af Danmark har deltaget
i en undersøgelse af tidsforbruget til administrativt
arbejde på sygehusene. Undersøgelsen omfatter syge
husadministration samt afdelinger inden for medicin,
kirurgi, psykiatri, anæstesi og radiologi. Specialerne
er forskellige i forhold til den behandling, der ydes til
patienterne, men de understøttende opgaver, som
journalføring, registrering og dokumentation mv. løses
af alle specialerne.

De læger, der har deltaget i undersøgelsen, bruger næsten
halvdelen af deres tid sammen med patienterne.
Ca. 38 pct. af tiden går med at skrive journaler, tjekke
prøvesvar og andre opgaver, som er med til at understøtte
behandlingen.

I alt har 820 ledere og medarbejdere deltaget i under
søgelsen, heraf 77 læger og 312 sygeplejersker.
Målingen giver et øjebliksbillede af, hvad de læger
og sygeplejersker, der har deltaget i undersøgelsen,
har brugt tid på, i de dage, hvor undersøgelsen er
gennemført. Resultaterne giver et overordnet billede
af, hvordan tidsforbruget er fordelt på en typisk dag,
men ikke nødvendigvis af alle læger og sygeplejerskers
hverdag. Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel
i det tidsforbrug en læge fx har til direkte patientkontakt
på en medicinsk afdeling i forhold til læge på en radio
logisk afdeling. De tal, der er gengivet i figurerne på
denne side og på side 72 er derfor en tilnærmelse af,
hvordan en g
 ennemsnitlig dag for en læge og en sygeplejerske kan se ud.

Understøttende
opgaver 38 pct.
Tid med
patienter
46 pct.

Henvisning og bookning 4 pct.

Journalarbejde og registrering 17 pct.
Koordinering af patientforløb og behandling 9 pct.
Dokumentation i forbindelse med standarder mv. 2 pct.
Ressourceplanlægning 1 pct.
Transport i forbindelse med patientbehandling 2 pct.
Øvrige understøttende opgaver 4 pct.

Andre
opgaver
16 pct.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver. Sygehusområdet, Implement Health Care, 2009
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Regioner bruger udfordringsretten

Regeringen har givet kommuner og regioner en
udfordringsret, der betyder, at de kan søge om at
blive fritaget for gældende regler på forsøgsbasis.
I Region Nordjylland er der givet tilladelse til at
igangsætte et pilotprojekt med nedbringelse af antallet
af forskellige takster i forbindelse med udbetaling
af befordringsgodtgørelse. På baggrund af projektet
vil det blive overvejet, om ordningen skal udbredes
til de øvrige regioner.
I Region Hovedstaden er fysio- og ergoterapeuter
ip
 sykiatrien på forsøgsbasis blevet fritaget for at
registrere fysio- og ergoterapeutiske ydelser i
Landspatientregisteret. Forsøget evalueres i 2010.
Herefter tages der stilling til, om ordningen skal
gøres permanent og udbredes til de øvrige regioner.
Forslaget kan ses i s ammenhæng med den generelle
forenkling af reglerne om fysioterapi, jf. initiativ 8.
Det er fortsat muligt for sygehusene at indsende
ansøgninger om dispensation fra gældende regler
via udfordringsretten.

Initiativ 13

Koordineret opgørelse
af centrale nøgletal
I mange regioner skal alle sygehusafdelinger dagligt
indberette forskellige nøgletal til regionsforvaltningen.
Det kan fx være antallet af patienter pr. afdeling.
Mange af denne type oplysninger, som regionerne
bruger i deres styring af sundhedsvæsenet, indberetter
regionerne også til Sundhedsstyrelsen, som lægger
informationerne ud på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Regionerne burde derfor kunne trække de
nødvendige tal direkte herfra i stedet for selv at
indhente dem. Tallene på hjemmesiden er imidlertid
ikke tilstrækkeligt opdaterede til, at de kan anvendes
direkte af regioner, sygehuse, afdelinger og andre
parter.

Nemmere henvisning til privathospitaler

Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med regionerne
stille centrale og opdaterede nøgletal direkte til
rådighed for regioner, sygehuse og andre parter.
Initiativet skal understøtte datagenbrug og mindske
dobbeltarbejde.

Når patienter flytter fra et offentligt sygehus til et
privathospital, er der en række patientinformationer
og henvisninger, der skal udveksles. Der er ingen krav
om, at det sker elektronisk, og det kan skabe unødig
ventetid for patienterne.

Initiativ 14

Regeringen anbefaler, at regionerne sikrer, at
privathospitaler skal modtage og afsende patient
informationer, henvisninger og udskrivningsbreve
elektronisk.
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Sundhed

Det bruger sygeplejerskerne deres tid på

Sygeplejerskerne bruger ca. 42 pct. af deres tid sammen
med patienterne. Ca. 38 pct. af tiden går med at hjælpe
lægerne med dokumentations- og registreringsopgaver,
egne dokumentationsopgaver samt med at koordinere
patientforløb og behandling, arbejde med henvisninger mv.

Understøttende
opgaver 38 pct.
Tid med
patienter
42 pct.

Henvisning og bookning 2 pct.
Journalarbejde og registrering 14 pct.
Koordinering af patientforløb og behandling 7 pct.
Dokumentation i forbindelse med standarder mv. 2 pct.
Transport i forbindelse med patientbehandling 2 pct.
Indkøb og klargøring af faciliteter 5 pct.
Øvrige understøttende opgaver 7 pct.

Andre
opgaver
20 pct.

Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver. Sygehusområdet, Implement Health Care, 2009
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Også en opgave for sygehusene

Regionerne og sygehusene beslutter
selv den daglige tilrettelæggelse af
arbejdet i overensstemmelse med
patientsammensætningen og de forhold,
der gør sig gældende for hvert speciale
og lokalt på det enkelte sygehus.
Det er derfor også et regionalt og lokalt
ansvar at lette hverdagen for de mange
ansatte i sygehusvæsenet. Det kan ske
ved at sprede viden om gode eksempler
på arbejdsgange og effektiv tilrette
læggelse af opgaveløsningen.

Eksempler på lokale arbejdsgange
Intern koordinering

Henvisning og bookning

I løbet af en indlæggelse er en patient typisk i kontakt
med flere læger og sygeplejersker, der skal udveksle
information om patienten. Der kan også være behov
for koordinering med fx et plejecenter eller patientens
egen læge. Afdelingerne har mange forskellige måder
at varetage koordinationsopgaverne på. Ved at optimere
arbejdsgangene kan der spares tid til glæde for både
personale og patienter. Nogle steder er der fx indført
en fast standard for, hvilke oplysninger der skal udveksles
ved vagtskifte, ligesom vagtskiftet foregår stående ved
en planlægningstavle, der viser de vigtigste oplysninger
om de indlagte patienter. Den nye arbejdsgang har
reduceret tidsforbruget forbundet med vagtskifte fra
30 minutter pr. vagtskifte til 10 minutter pr. vagtskifte.

Henvisning af patienter til og fra sygehuset og imellem
afdelinger samt bookning af tid til undersøgelser og prøve
tagen er nogle af de opgaver, der fylder rigtig meget i
hverdagen på sygehusene. På en ambulant afdeling arbejder
man med en fælles koordineret og planlagt bookning,
så medarbejdernes kalendre er fastlagt i behandlingsslots
12 måneder frem. Kalendrene er koordineret, så de følger
de tilbud, patienterne skal have. Samtidig er planlægnings
opgaven overgået fra behandler til lægesekretær. Den nye
arbejdsgang har betydet, at afdelingen kan behandle flere
patienter inden for den samme normering.
Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver. Sygehusområdet,
Implement Health Care, 2009.
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Øvrige initiativer

Udover de initiativer, der allerede er beskrevet i de foregående
kapitler, foreslår regeringen en række forenklinger på andre områder.
Det gælder blandt andet tre vigtige ændringer af den kommunale
styrelseslov, som skal give kommunalbestyrelserne større frihed
til at organisere deres arbejde. I alt vil initiativerne frigøre
ca. 20 millioner kroner.
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Initiativ 1

Initiativ 4

Offentliggørelse af kommunale
oplysninger på nettet

Digitalisering af VEU-godtgørelse

Regeringen foreslår at ændre den kommunale
styrelseslov, så kommunalbestyrelsen selv kan
beslutte, om en række oplysninger alene skal offent
liggøres på kommunens hjemmeside. I dag kræver
loven, at kommunerne skal bekendtgøre en række
oplysninger i den lokale presse, fremlægge oplysninger
forskellige steder i kommunen eller udsende
oplysningerne til borgerne.
Initiativ 2

Elektronisk udsendelse
til kommunalbestyrelsen
Regeringen foreslår, at den kommunale styrelseslov
ændres, så kommunalbestyrelsen selv kan beslutte,
om sagsmateriale til kommunalbestyrelsens møder
kun skal udsendes elektronisk.
Initiativ 3

Afskaffelse af krav om dispensation
ved indkaldelse af stedfortræder
til kommunalbestyrelsen
Regeringen foreslår, at den kommunale styrelseslov
ændres, så det bliver muligt for borgmesteren at
indkalde en stedfortræder til kommunalbestyrelsen,
når et kommunalbestyrelsesmedlem forventes at være
væk mindre end en måned, uden at der skal søges
dispensation.

Som led i digitaliseringen af administrationen af den
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse (VEU)
vil alle SOSU-skoler overgå til det studieadministrative
it-system EASY. Det vil lette kommunernes
administration, når de søger om VEU-godtgørelse
for medarbejdere på lønnet uddannelse inden for
arbejdsmarkedsuddannelsesprogrammet.
Initiativ 5

Afskaffelse af bestemmelse
om EGU-praktikelever i virksomheder

Initiativ 7

For at en kommune kan godkende en praktikaftale for
elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU), skal det
fremgå af aftalen, at praktikvirksomheden er bekendt
med muligheden for at ansætte andre typer elever.
Det opleves som et overflødigt krav. Regeringen vil
i efteråret 2009 drøfte mulighederne for at afskaffe
kravet med de partier, der står bag aftalen om
en modernisering af EGU (globaliseringspuljen).

Forenkling af folkeoplysningslovens
lokaletilskudsregler

Initiativ 6

Initiativ 8

Lønbarrierer for EGU-elever fjernes

Mulighed for digital
regnskabsaflæggelse

Regeringen vil undersøge mulighederne for at fjerne
lønbarrierer for elever på erhvervsgrunduddannelsen
(EGU), uden at det kræver lovindgreb i forhold til
de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet.

Regeringen vil undersøge mulighederne for at forenkle
reglerne om kommunernes lokaletilskud til frivillige
foreninger og folkeoplysende voksenundervisning.
Det vil ske i sammenhæng med arbejdet i det folke
oplysningsudvalg, der blev nedsat i april 2009.

Regeringen vil give foreninger mulighed for at aflægge
regnskaber digitalt. Dermed lettes administrationen for
både kommuner og foreninger.
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