
Mindre 
administration, 
mere velfærd –
hvor og hvordan?
Break out-session nr. 5



En ny 
problemstilling?

’Ofte er den væsentligste hindring for 

god kundebetjening besværlige 

regler og procedurer. Bestræbelserne 

på at forenkle de offentlige regler er 

derfor af afgørende betydning i 

denne sammenhæng.’

Schlüter-regeringens moderniseringsprogram 1983



Frisættelse
”Baggrunden for reformsporet er en 

erkendelse af, at selvom regeringen 

vil sikre, at pengene følger med, når 

vi bliver flere børn og ældre – så er 

det langtfra tilstrækkeligt til at sikre 

en bedre velfærd i fremtiden”

”Ansvar for Danmark” 2022



Hvordan kommer vi videre?

• 3 + 3 mia. kr.

• Flere regler og 
mere administration 
(MITID)

• Nye krav til hurtig 
og effektiv 
sagsbehandling

• Kommunerne har frigjort 
administrative ressourcer 
i mange år

• De lavthængende frugter 
kræver højere stige

• Mange forsøg på 
afbureaukratisering og 
forenkling



På scenen
Panel:

Eddie Dydensborg
Økonomi- og digitaliseringsdirektør, Odense Kommune 

Christine Brochdorf
Kommunaldirektør, Egedal Kommune 

Stig Henneberg
Kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune

Ordstyrer:

Lars Holte
Kommunaldirektør, Høje-Taastrup



Administrative udgifter – hvad taler vi om?
Stig Henneberg, Frederiksberg Kommune
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Administration (konto 6) omfatter mange funktioner. Den 
største udgiftspost er fagspecifik sagsbehandling

Forbrug på administrationsområdet fordelt på typer af administrationsudgifter, 2021, mio. kr.  

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2023

Typer af administrationsudgifter Forbrug på administrationsområdet

774

204

289

86

9

177

10

Fælles IT

Tjenestemandspension mv.

Politisk organisation

Rådhusservice

Stabsfunktioner

Fagspecifik sagsbehandling

I alt
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Fagspecifik sagsbehandling dækker over udgiftsposter, 
som i høj grad er borgerrettede

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2023

Familieområdet

Vej, park og miljø

Arbejdsmarkedsområdet

Myndighedsafdelingen 

Boligteam

Skoleområdet

Dagtilbudsområdet

Typer af fagspecifik sagsbehandling Lønudgifter samt øvrige udgifter til fagspecifik sagsbehandling

87

22

6

4

40

4

39

15

13

19

40

289

By, byggeri og ejendomme

Kultur- og fritidsafdeling

Socialområdet

Borgerservice

Løn og øvrige udgifter til fagspecifik sagsbehandling fordelt på typer, 2021, mio. kr.

I alt
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Stabsfunktioner dækker over udgiftsposter, som de fleste 
forbinder med ”klassisk administration”

Løn og øvrige udgifter til stabsfunktioner fordelt på type, 2021, mio. kr.

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2023

39

31

57

19

204

27

12

20

Udvikling

Kommunikation

Digitalisering

Jura

Betjening af ledelse 

og politikere

Økonomi, udbud og 

regnskab

HR

I alt



10

Stabsfunktioner udgør ca. 3 procent af de samlede udgifter i 
Frederiksberg Kommune

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2023
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stabsfunktioner204
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Samlede udgifter Administrative udgifter

6.180

774

• De samlede 

administrative udgifter på 

774 mio. kr. udgør ca. 

12,5 procent af de 

samlede udgifter i 

Frederiksberg Kommune

• Udgifterne til 

stabsfunktioner på 204 

mio. kr. udgør ca. 3 

procent af de samlede 

udgifter i Frederiksberg 

Kommune
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Fra 2017 til 2021 er de administrative udgifter steget med 
ca. 6 pct., men udgifterne til stabsfunktioner er faldet

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2023
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Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2023

Hvad har drevet udviklingen i administrative udgifter på 
Frederiksberg 2017-2021? Nogle eksempler

Udviklingen i Frederiksberg Kommunes administrative udgifter

Politisk prioriterede udvidelser Investeringer i effektiviseringer Effektiviseringer

• Handleplan for kvalitet i Familieafdelingen

• Lavere byggesagsgebyr og hurtigere 

sagsbehandling

• Styrket sagsbehandling for udsatte borgere

• Borgerrådgiver

• Digitale løsninger

• Udbud og indkøb

• Sagsbehandling på tværs af 

velfærdsområderne

• Samling af funktioner herunder, 

lønadministration og regnskab

• Indkøb og konkurrenceudsættelse

• Digitalisering og automatisering 

• Procesoptimering



De ”kolde” 
opgaver



Betragtninger om ”effektiviseringsmuligheder” 

VÆRDI: 
Administration er ”retssikkerhed, anti-korruption, tillid”

FORPLIGTIGELSE:
Selvfølgelig skal vi undersøge om det kan gøres billigere

MULIGHEDER
Vi skal anvende nye teknologier i takt med, at de modnes



Erfaringer fra Odense

Budgetforlig 2020 og 2022 (60 + 20 mio. omprioriteret fra administration til velfærd)

Samling af administrative opgaver - 1. januar 2023 (løn og regnskab)

Fokus på standardiserbare opgaver, der ikke kræver nærhed til forvaltningsledelse/rådmand

Lang organisatorisk proces i 2022 (mange perspektiver på ledelse og styring)

”Kræver 90 procent for at høste de sidste 10 procent”



Administrative hovedområder

Standardiserbare opgaver (samles):

• Løn og personale (ansættelse, fratrædelse, rådgivning af ledere, overenskomst-tolk, lønadm.)
•

• Regnskab (kreditor, debitor, moms, kontoplan, regnskabsprocedure)

Forudsætter nærhed til forvaltning/rådmand (samles ikke):

• Budgetlægning, IT/data, Jura, Kommunikation, Ledelsessekretariat



Regel-
likvidering

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY



Den kommunale ledelses regnestykke!



Arbejdet med afbureaukratisering i Egedal Kommune

HVAD HAR VI GJORT?

Likvideringsudvalg har reduceret fra 87 
til 37 sider (58 %) regler og retningslinjer 
om fx:

• Lønpolitik
• Håndtering af sygefravær
• Ansættelsesprocessen
• Tjenestefrihed

HVAD HAR VI OPNÅET?

• Vores ledere oplever et tilpas 
ledelsesmæssigt råderum 

• Medarbejderne oplever tilpas indflydelse 
på deres arbejde

• Fleksible rammer med nye muligheder

HVORDAN UNDERSTØTTER VI EN 
ORGANISATION MED FÆRRE REGLER?

• Stærk MED-organisation

• Mængder af kommunikation 

• HR som nøglespiller



Bare rolig, Søren …….

Vi er måske faret vild, 

men vi skyder en god 

fart !!!



På gensyn til runde 2 
break-out-sessioner 
(lokale fremgår af app’en)


