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Der er behov for at tænke i nye baner for at sikre fortsat udvikling af kvaliteten i de
offentlige serviceydelser og en øget effektivitet. Forenkling af krav og procedurer spiller her en afgørende rolle. Det er min klare ambition, at medarbejdere, ledere og private leverandører skal bruge mere tid på at varetage kerneopgaverne og mindre tid på
administration.
Derfor har vi i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 aftalt at
genindføre udfordringsretten. Hermed giver vi kommunale og regionale institutioner,
medarbejdere og private leverandører mulighed for at udfordre de statslige og lokale
regler.
Under udfordringsretten er det muligt at komme med forslag til forenkling af både lokale og statslige regler. Forslag vedrørende lokale regler behandles i kommuner og regioner, mens forslag vedrørende statslige regler behandles af det relevante ministerium.
Den nye udfordringsret udvides i forhold til udfordringsretten i 2008-2015. Der åbnes
nu også for at imødekomme forslag, der kræver lovændringer. Det betyder, at ansøgninger om fritagelse fra statslige regler både kan imødekommes gennem generelle
regelændringer og ved at etablere forsøg med henblik på at afprøve nye måder at
gøre tingene på i den offentlige sektor.
Jeg vil opfordre alle kommuner og regioner til aktivt at medvirke til, at institutioner,
medarbejdere, ledere og private leverandører gør brug af udfordringsretten. Og jeg
håber, at alle vil se fordomsfrit på udfordringerne og give udstrakt frihed til udfordrerne. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil årligt fremsende en forespørgsel til kommuner
og regioner om, hvor mange udfordringer af lokale regler de har modtaget, samt hvorvidt forslagene har medført lokale ændringer.
Udfordringsretten er planlagt til at løbe indtil udgangen af 2021, hvorefter der gøres
status. Forsøg under udfordringsretten skal evalueres, så forsøgene kan bidrage med
ny viden og skabe grundlag for nye løsninger til fordel for alle landets kommuner og
regioner.
Jeg kan i øvrigt henvise til den vedlagte information om udfordringsretten, som også
findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.
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