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Notat vedr. afbureaukratiseringsprojekt 

 
 
 
 
På direktionsmødet den 12. august drøftedes behovet for at 
iværksætte et internt afbureaukratiseringsprojekt i Region 
Midtjylland.  
 
Afbureaukratisering 
 
Regeringen har iværksat et afbureaukratiseringsprogram, som 
omfatter alle store kommunale og regionale velfærdsområder. 
Formålet er at give medarbejderne mere tid til kerneopgaverne.  
 
Ifølge økonomiaftalen 2009 mellem regeringen og Danske Regioner 
skal regeringen iværksætte en række initiativer, som skal identificere 
konkrete forslag til forenklinger og fastsættelse af målsætninger for 
arbejdet med afbureaukratisering.  
 
Regeringen forpligter sig til at vurdere indkomne forslag til 
forenklinger på det statslige område. Tilsvarende har regionerne 
forpligtet sig til vurdere forslag til forenkling af de regionalt fastsatte 
regler og procedurer.  
 
I Region Midtjylland iværksættes et projekt til forenkling af de 
regionalt fastsattte regler og procedurer.  
 
Projektets formål er:  

• At identificere konkrete forslag til forenklinger af de internt 
fastsatte regler og procedurer samt administrative 
arbejdsgrupper, 

• At identificere konkrete forslag til nye regler og procedurer 
eller it-løsninger, der kan effektivisere driftsopgaverne, 

• At identificere interne regler og procedurer, der vurderes at 
have en positiv effekt på driftsopgaverne, 

• At udarbejde forslag til statslige initiativer til forenklinger af 
regler og procedurer,  
 

Dato: 

Per Grønbech

Tel. +45 8728 5400

Per.Groenbech@stab.rm.dk

Side 1



 

Side 2

• At udarbejde målsætninger for arbejdet med 
afbureaukratisering, 

 
Projektets præmisser:  

• at der altid foreligger pålidelig og rettidig dokumentation af 
lovgivningskrav og andre bindende aftaler med 
samarbejdspartnere, 

• at der altid foreligger pålidelig og rettidig dokumentation af de 
nøgleparametre, der indgår i Region Midtjyllands ledelses- og 
styringsgrundlag.    

 
Arbejdsmetoder:  

• Regionshospitaler, driftsenheder Psykiatri- og socialområdet, 
Regional Udvikling og administrative stabe udarbejder forslag 
til forenklinger mv.  

o Direktionen indkalder i første omgang forslag, som 
indsendes inden (f.eks. 1. november 2008). 

o Inden (f.eks. 1. december 2008) vurderer direktionen, 
hvilke forslag der skal realiseres.  

o Efter 1. januar 2009 kan der løbende indsendes forslag 
til den relevante stabsafdeling eller direktør.   

• Stabsafdelinger tager initiativ til at indgå i dialog med 
hospitalsledelsen, driftschefer og stabschefer om værdien af 
de fastsatte regler og procedurer samt administrative 
arbejdsgrupper på henholdsvis økonomi- og 
regnskabsområdet, HR-området mv.  

o Eksempel: Regionsøkonomi har iværksat en dialog om 
kasse- og regnskabsregulativet samt økonomisystemet 
med henblik på at identificere forenklinger eller 
forbedringer. Der er tilrettelagt 18 dialogmøder, som 
afsluttes medio september. Input fra denne dialog 
indgår i det videre arbejde med kasse- og 
regnskabsregulativet.  

• Iværksætte Lean-projekter med henblik på at afdække 
mulighederne for at forenkle de administrative arbejdsgange. 
Konsulentbistand kan hentes i HR og … 

 
 
Ansvar for projektet:  

• Stabschefkredsen for Fællesstabene og Sundhedsstabene har 
ansvaret for projektets fremdrift.  


