
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om den udvidede udfordringsret 

Den udvidede udfordringsret er en del af regeringens sammenhængsreform og har 
tilsvarende den tidligere udfordringsret til formål at bidrage til at udvikle nye løsninger i 
det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan 
sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i 
opgaveløsningen.  
 
Retten til at udfordre uhensigtsmæssige regler er forankret hos medarbejdere, ledere 
og private leverandører i både stat, region og kommune. Det er både muligt at komme 
med regelforenklingsforslag til lokale og statslige regler. Forslag til forenkling af lokale 
regler og procedurer behandles i den pågældende kommune, region eller statslige 
institution, mens forslag relateret til statslige regler indsendes til det relevante ministe-
rium.  
 
Med udfordringsretten opfordres medarbejdere, ledere og private leverandører til både 
at indsende forslag om regelforenkling og søge om dispensation fra de gældende 
regler med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor.  
 
 
Figur 1 
Illustration af den udvidede udfordringsret 

 

Anm. Forslag til forenkling af lokale og statslige regler fra statslige medarbejdere, ledere og leverandører behandles i det 
relevante ressortministerium. 

 

Ansøgningsprocedure - statslige regler 
Der er mulighed for løbende at indsende forslag til forenkling af statslige regler til res-
sortministerierne. Forenklingsforslagene indsendes i vedlagte ansøgningsskema. 
Kommuner og regioner kan også vælge at bruge ansøgningsskemaet til lokal regel-
forenkling. Vær opmærksom på, at skemaet skal kvalitetssikres og godkendes politisk 
af den pågældende kommune eller region, inden forslaget indsendes.  
 
Ansøgningerne indsendes til ministeriernes hovedpostkasse med undtagelse af (se 
opdateret liste på www.oim.dk): 

• Økonomi- og Indenrigsministeriet: udfordringsret@oim.dk 
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• Sundheds- og Ældreministeriet : sum@sum.dk; slh@sum.dk 

• Beskæftigelsesministeriet: udfordringsret@bm.dk 

 
Ressortministerierne vil behandle ansøgninger inden otte uger, som regnes fra, at 
forslaget er tilstrækkeligt oplyst. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil den efterføl-
gende tidshorisont variere alt efter, hvordan imødekommelse sker. Der vil således gå 
længere tid, førend forsøget kan igangsættes, hvis forsøget kræver særskilt forsøgs-
hjemmel fra Folketinget.  

Rammer for udfordringsretten 

Udfordrere opfordres til at indsende forenklingsforslag og forsøgsansøgninger om en 
bedre opgavevaretagelse. Der kan som udgangspunkt etableres forsøg eller laves 
generelle regelændringer med mindre afgørende hensyn taler her imod. Herunder må 
forslag ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give udfordrerne økonomiske 
fordele på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed. Tilsvarende 
vil forslag, der strider mod væsentlige politiske hensyn, efter konkret vurdering kunne 
afvises. 
 
Ansøgninger om fritagelse fra statslige regler kan både imødekommes ved generelle 
regelændringer, iværksættelse af forsøg efter eksisterende forsøgsbestemmelser og 
ved at vedtage særskilte forsøgshjemler.  
 
Såfremt der gives afslag, anfører ressortministeriet hvilke årsager, der ligger til grund 
herfor. Hvis der er givet tilladelse til lignende forsøg, bør ministeriet endvidere gøre 
opmærksom på det. Ressortministerierne skal vejlede om mulighederne inden for de 
gældende regler og eventuelle alternative veje til at opnå det ønskede.  
 
Udfordringsretten er planlagt til at løbe indtil udgangen af 2021. I forhold til de forsøg, 
der bliver iværksat, vil der senest på dette tidspunkt på baggrund af evalueringerne 
skulle tages stilling til, hvilke forsøg der skal udbredes.  

Evaluering af forsøg 

Hvis kommuner eller regioner igangsætter forsøg, er de ansvarlig for at evaluere for-
søget. Evalueringen skal som minimum indeholder de dele, som fremgår af det udar-
bejdede evalueringsskema (se www.oim.dk). Ressortministeriet, som har givet tilsagn 
til forsøg, kan fastsætte yderligere rammer for evalueringen, herunder et tidspunkt for 
indsendelse af slutevaluering. Hvis ikke andet anføres, skal evalueringen senest ind-
sendes 1. januar 2021.  

Spørgsmål 

Generelle spørgsmål vedrørende udfordringsretten kan rettes til Økonomi- og Inden-
rigsministeriet på udfordringsret@oim.dk eller ved henvendelse til fm. Asbjørn Mathia-
sen 7228 2554. 
 
Spørgsmål til konkrete ansøgninger, afgørelser osv. bedes rettet til det relevante fag-
ministerium. 
 
Informationsmateriale, ansøgningsskema, evalueringsskema mv. kan findes på 
www.oim.dk 


