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Navn på fokusområde: 

Dokumentation 

Hvilke råderumsforslag og/eller budgetønsker relaterer til fokusområdet:

Ingen.

Nærmere beskrivelse af fokusområdet: 
Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det er visionen i 
Hørsholmstrategien, hvor Kommunalbestyrelsen sætter retning for 
udviklingen af kommunen. Det gode liv er den kerneopgave, som 
kommunes medarbejdere og ledere i følge kommunens nye 
ledelsesgrundlag skal lykkes med - for, sammen med og rundt om 
borgerne. 

Fokus på den kommunale kerneopgave udfordres af en stigende 
kompleksitet, hvor stigende økonomisk pres, stigende forventninger og 
stigende krav om dokumentation fjerner fokus fra kerneopgaven – det 
gode liv for den enkelte borger. 

Der kan derfor med fordel arbejdes med hvordan den enkelte arbejdsplads 
kan gøre op med unødvendig dokumentation og derved frigive mere tid til 
kerneopgaven. 

Høje-Taastrup Kommune (HTK) har gode erfaringer med et 
forenklingsprojekt, hvor de på den enkelte arbejdsplads sætter 
medarbejdere og ledere omkring et bord for at tale om det, de oplever 
bøvler i deres hverdag, og hvad der kan gøres ved det. I 2017 igangsatte 
HTK to pilotprojekter på hhv. børne og ældre/ sundhedsområdet, hvor 
medarbejdere og ledere italesatte bøvl og hvad de oplevede som 
unødvendige dokumentationskrav. Konceptet er efterfølgende bredt ud til 
alle velfærdsområder i HTK. 
Resultaterne:

 Generelt er medarbejdere og ledere overraskede over at de lokalt 
på den enkelte arbejdsplads ”opfinder” eller fastholder 
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unødvendige dokumentationskrav, der når man taler sammen om 
det i flere tilfælde kan undgås. 

 Der er selvfølgelig også dokumentationskrav, som ikke kan ændres 
lokalt og her oplever ledere og medarbejdere at det giver værdi og 
overskud at tale om hvorfor regler, styring og dokumentation er 
som den er. Når årsagen til dokumentationen giver bedre mening, 
er det også mere motiverende at være med til at indmelde den. 

Nærmere beskrivelse af de økonomiske potentialer:
Fokus på mindre dokumentation giver ikke anledning til budgetreduktioner 
eller effektiviseringer, men har karakter af en investering, der giver øget 
fokus på kernevelfærd og kvalitet. 

Analyse:
I Hørsholmstrategien fremgår det, at vi er fælles om det gode liv. Dette 
betyder at vi skal have fokus på vores kerneopgave og service for den 
enkelte borger.  

Kompleksiteten i den kommunale hverdag, med at tilvejebringe den bedst 
mulige service for borgeren, den ældre, det lille barn øges løbende, hvilket 
skyldes en række forhold, bl.a: 

 Et fortsat økonomisk pres, som stiller krav om effektivisering og 
omstilling i driften

 Stigende forventninger om individualiserede ydelser 
 Stigende krav til at dokumentere og rapportere indsatser og 

resultater  

Ved at stille skarpt på kerneydelsen på den enkelte borgernære enhed og 
være nysgerrige på den kommunale hverdagspraksis kan medarbejdere og 
ledere sammen finde frem til, hvad der er det vigtigste for kerneydelsen og 
hvad der måske kan undværes. 
Ved at tage udgangspunkt i det, som opleves som bøvl, f.eks unødvendig 
administration og dokumentation på den enkelte arbejdsplads og fokusere 
på medarbejdernes og ledelsens fælles ansvar, er vejen til handling 
kortere. 
Det er væsentligt at det er medarbejdere og ledere på den enkelte 
arbejdsplads der tager dialogerne sammen. Den åbne og tillidsfulde dialog 
er vigtig for at få alle perspektiver frem og for at turde udfordre ”plejer” og 
turde udfordre forvaltningens forventninger og krav. En mere top-down, 
eller forvaltningsstyret model f.eks med et spørgeskema ville ikke 
opmuntre til en frugtbar dialog eller til at ”få vendt alle sten”. 

Der fokuseres på unødvendig dokumentation på flere niveauer: 
 Nationalt
 Centralt administrativt (fra Rådhuset) 
 Den enkelte arbejdsplads
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Omdrejningspunkt for dialogerne er: Kan vi enten fjerne eller forandre 
unødvendig dokumentation og hvordan forankrer vi ændringerne? 

Det giver energi og engagement for både medarbejdere og ledere at være 
med til at definere udfordringer og bøvl, og finde løsninger ift egen 
hverdag. 

Sammenhæng med borgerne, personale og kvalitet:
Formålet med at analysere på unødig dokumentation er at skabe endnu 
bedre tid til at løse kerneopgaven for den enkelte borger, det enkelte barn, 
den enkelte ældre. 

Perspektiver ift. kommunens børneliv, byliv og bæredygtighed:
Som ovenfor beskrevet giver mindre dokumentation mulighed for større 
fokus på kerneopgaven: fælles om det gode liv.  

Evt. forslag til budgetaftale tekst vedrørende fokusområdet:
Aftaleparterne er enige om, at der i aftaleperioden skal igangsættes et til 
to pilotprojekter på borgenære enheder med henblik på at ledelse og 
medarbejdere opstiller konkrete forslag til, hvilke nuværende 
administrations – og dokumentationsopgaver, der kan forenkles med 
henblik på at skabe mere tid for medarbejdere og ledelse til 
kernevelfærden.  


