
 

 
 

 

 

Kommissorium for Regelfor-

enklings- og Afbureaukratise-

ringsudvalget 
 
 
Formål 
 
Formålet med udvalget er at arbejde konkret med muligheder for at regelforenkle 
og afbureaukratisere internt i Ballerup Kommune. 
 
Udvalget kan påpege uhensigtsmæssigheder ved national lovgivning og regulering.  
 
Udvalget skal afdække konkrete forslag til regelforenkling og afbureaukratisering, 
som kan forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til 
beslutning. 
 
 
Opgaven 
 
Udvalget skal gå områdevist til værks. Udvalget skal fokusere sit arbejde på vel-
færdsområderne. Andre områder kan inddrages hvis det giver opgavemæssigt me-
ning og er tidsmæssigt håndterbart. 
 
Udvalget skal fokusere på hvordan man med regelforenkling og afbureaukratisering 
kan opnå den største gevinst for flest mulige. 
 
Det handler primært om at frigøre tid og ressourcer til kerneopgaven for ledere og 
medarbejdere. Det handler ikke om mange forslag, men om at finde de rette for-
slag. Forslag der kan bidrage til effektivisering/besparelser ligger også inden for ud-
valgets virke. 
 
Udvalget kan ikke igangsætte analyser jf. politisk aftale for budget 2022. 
 
 
Sammensætning 
 
Udvalget består af 5 politikere, der udpeges af Kommunalbestyrelsen.  
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Side 2 

Udvalget udpeger selv en formand og næstformand for udvalget. 
 
Udvalget suppleres af relevante nøglemedarbejdere og ledere/chefer fra de forskel-
lige områder. Udvalget beskriver den viden de gerne ser repræsenteret.  
 
Administrationen udpeger efterfølgende hvilke konkrete nøglemedarbejdere, ledere 
og chefer, der skal medvirke. Disse er med i arbejdet så længe det er relevant for 
opgaven. 
 
Udvalget skal være opmærksom på ressourceforbruget til opgaven for de tilknytte-
de nøglemedarbejdere, ledere og chefer. 
 
 
Formel ramme 
 
Udvalget nedsættes som et § 17 stk. 4 udvalg jf. Lov om Kommunernes Styrelse. 
Udvalget refererer til Økonomiudvalget grundet sit tværgående virke. 
 
Udvalget nedsættes for en 2-årig periode fra 1. marts 2022 til 31. december 2023. 
Der laves en evaluering af udvalgets arbejde i andet halvår 2023 med henblik på at 
vurdere om udvalget skal fortsætte. 
 
Evalueringen gennemføres af udvalget og forelægges Økonomiudvalget og Kommu-
nalbestyrelsen. 
 
Evalueringen skal fokusere på om der faktisk er kommet konkrete forslag til regel-
forenkling og afbureaukratisering, der er vedtaget af fagudvalgene/ØKU/KMB. 
 
Der afholdes op til 6 årlige møder af op til 2 timers varighed. Dagsordenerne skal 
være korte og overskuelige. Møderne afholdes på rådhuset eller på relevant lokatio-
ner i kommunen ift. udvalgets arbejde. 
 
 
Sekretariatsbetjening og økonomi 
 
Udvalget sekretariatsbetjenes af direktør Mette Vaaben Mortensen.  
 
Der er ikke tillagt udvalget selvstændig økonomi. Udgifter til mødeforplejning finan-
sieres af budget til råd og nævn, der administreres af Center for Politik og Organi-
sation. 
 
 


