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ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET
- statslige og lokale regler

Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller 
statslige institution. Se vejledning til ansøgningsskemaet.

Offentlig institution/privat 
leverandør/medarbejder/leder
Adresse
Tlf. nr.
E-mail
Kontaktperson 
Dato for ansøgning 
Navn på kommune, region 
eller statslig institution
Kontaktperson i kommunen, 
regionen eller den statslige 
institution
Dato for politisk godkendelse 
(hvis kommune eller region)

Del A. Beskrivelse af problem og foreslåede løsning
1. Overordnet beskrivelse 
af problemet
2. Beskrivelse af løsnings-
forslag eller forsøg, hvis 
der søges om dette.
3. Målgruppe
4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser
4.1. Hvilke målbare kriterier 
opstilles for forslaget 
succes?
4.2. Forventet resultat, 
herunder eventuelle 
økonomiske eller 
administrative gevinster
5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal der dispenseres fra?
5.1. Hvilke statslige regler?
5.2. Hvilke lokale regler?
Del B. Udfyldes kun hvis der ansøges om at foretage forsøg
6. Dokumentation, opfølgning og evaluering
6.1. Tilrettelæggelse af 
opfølgning
6.2. Hvordan sikres en 
fortsat efterlevelse af 
lovgivningens overordnede 



formål?
6.3. Hvordan sikres 
borgernes retssikkerhed 
fortsat?
7. Hvor mange offentlige 
institutioner/private 
leverandører foreslås 
omfattet af dispensation?



Vejledning til 
ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET

- statslige og lokale regler

Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den ansvarlige kommune, 
region eller statslige institution. 

Skemaets punkt 1-5 skal altid udfyldes, mens punkt 6-7 kun udfyldes hvis 
kommunen/regionen/den statslige institution ønsker at foretage forsøg med dispensation fra 
gældende regler. 

Videre proces:
Ansøgning om forsøg, hvor lokale regler udfordres
 Ansøgningen behandles af relevant kommune, region eller statslig institution

Ansøgning om forsøg, hvor statslige regler udfordres
 Ansøgningen fremsendes til det relevante ressortministerium.

1. Overordnet beskrivelse af problemet
I dette felt foretages en overordnet beskrivelse af det problem eller den uhensigtsmæssighed 
ved gældende regler som er identificeret.  Det kan eksempelvis være et overflødigt 
dokumentationskrav eller en arbejdsgang er unødigt bureaukratisk og medfører 
administrativt arbejde på bekostning af tid til kerneydelsen. 

2. Beskrivelse af løsningsforslag
Her beskrives den foreslåede løsning på ovenstående problem. Det kan eksempelvis være 
et forslag om at fjerne eventuelle uhensigtsmæssige regler eller at ændre på de nuværende 
arbejdsgange, så de bliver mindre bureaukratiske.

Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at afprøve løsningen på 
problemet i praksis, beskrives forsøget i dette felt og punkt 6-7 udfyldes.

3. Målgruppe 
Her præciseres hvilken målgruppe, som er berørt af problemet og vil blive berørt af 
løsningsforslaget. Det skal i den forbindelse oplyses, hvilke grupper, hvilke typer opgaver, og 
hvilke dele af den offentlige institution/private leverandør, der er berørt. 

Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage forsøg med 
løsningen, vil det være for denne målgruppe. 

4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser
4.1 Hvilke målbare kriterier opstilles for forsøgets succes?
Her beskrives hvilke succeskriterier der opstilles for løsningsforslaget. Formålet med et 
froslag kunne eksempelvis være øget brugertilfredshed. I så fald kunne et konkret mål være, 
at der er en stigning i den andel af brugere, der svarer, at de generelt er tilfredse med den 
service, de får.



4.2. Forventet resultat, herunder eventuelle økonomiske eller administrative gevinster
Her beskrives, hvilket resultater man forventer af forsøget, herunder eventuelle økonomiske 
og administrative gevinster.   

5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal det dispenseres fra? 
Her angives de konkrete regler og/eller bestemmelser, som der skal dispenseres fra for at 
implementere løsningsforslaget. 

Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage forsøg vil det være 
disse regler, som der dispenseres for i forsøgsperioden.

5.1. Hvilke statslige regler?
Her angives hvilke love, bestemmelser, bekendtgørelser osv. på statsligt niveau, som der 
skal dispenseres fra.

5.2. Hvilke lokale regler? 
Her angives hvilke regler på lokalt niveau, som der skal dispenseres fra.

6. Dokumentation, opfølgning og evaluering 
OBS: Udfyldes kun hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage 
forsøg

6.1. Tilrettelæggelse af opfølgning
Her beskrives, hvordan der følges op på, om de i punkt 4. opstillede konkrete mål nås. Det er 
vigtigt at gøre sig klart, hvorledes de konkrete mål kan måles. Evalueringen skal som 
minimum give svar på spørgsmålene i det udarbejdede evalueringsskema. 

6.2. Hvordan sikres en fortsat efterlevelse af lovgivningens overordnede formål?
Her beskrives, hvorledes lovgivningens overordnede formål fortsat efterleves under forsøget.

6.3. Hvordan sikres borgernes retssikkerhed fortsat?
Her anføres, hvilke initiativer man om nødvendigt vil tage for at sikre borgernes 
retssikkerhed.


