Kære Bent Hansen,
Med lanceringen af det foreløbige arbejdsprogram for sammenhængsreformen for
et par uger siden har regeringen igangsat arbejdet med en samlet reform af den
offentlige sektor, der præsenteres i begyndelsen af 2018. Sammenhængsreformen
indeholder fire spor med fokus på 1) Mere tid til kerneopgaven, 2) Bedre velfærd
på tværs af sektorer, 3) En mere tidssvarende offentlig sektor og 4) Bedre ledelse.
Regeringen ønsker en åben og inddragende reformproces, fordi vi tror på, at dialog og bredt samarbejde er en forudsætning for mere sammenhæng i den offentlige sektor. Samtidig bliver løsninger kun bedre og mere holdbare, når de er udviklet i samspil med andre. Det er derfor min ambition at besøge alle landets 98
kommuner og 5 regioner på en Danmarksturné, hvor mine ministerkollegaer også
inviteres til at deltage.
Jeg er optaget af, at vi med sammenhængsreformen får skabt mere tid til kerneopgaven, og at borgerne oplever bedre velfærd på tværs af sektorer. Vi skal have
mindre silotænkning og mere sammenhæng i den offentlige sektor. På Danmarksturnéen vil jeg derfor lægge vægt på at besøge medarbejdere på lokale institutioner, dér hvor borgerne møder den offentlige sektor. Forud for besøgene vil jeg
sætte pris på at modtage konkrete forslag til, hvilke institutioner der vil være interessante at besøge hos jer.
Som led i at frigøre tid til kerneopgaven igangsættes med sammenhængsreformen
en kulegravning af en række store velfærdsområder. Regeringen går fordomsfrit til
opgaven og vil se på det samlede regelkompleks fra statslige love over lokale krav
til institutionsspecifikke retningslinjer.
I er velkomne til at komme med konkrete forslag til kulegravningen. Det kan fx
være en regel, som medarbejdere oplever som unødig tidskrævende eller steder,
hvor centrale regler og styringskrav er til hinder for at give en sammenhængende
service. Jeres bidrag vil indgå i det videre arbejde med kulegravningen, som regeringen igangsætter snarest. Vedhæftet finder I et skema, hvor I har mulighed for at
komme med indspil til arbejdet.
Jeg ser frem til at høre fra jer og til at besøge jeres region.
Med venlig hilsen
Sophie Løhde
Minister for offentlig innovation
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