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Knus bureaukratiet 
 
Vi har længe talt og talt om behovet for at luge ud i bureaukrati, regeltyranni, overadministration kontrolmani i det 
offentlige og i private virksomheder. Alt for længe. Der findes en gigantisk potentiale for at øge produktiviteten i det 
offentlige, herunder specielt den borgernære service, som vi har brug for i det daglige. Og der findes store 
muligheder for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at der ikke skal bruges penge og tid på unødvendigt 
papirarbejde. Regeringen har glædeligvis sat øget fokus på denne udfordring det seneste par år, bl.a. i 
økonomiaftalerne med kommunerne. Men vi er desværre fortsat langt fra målet om et Danmark, der ikke bruger 
dyrebar og veluddannet arbejdskraft til unødvendige regler og kontrolforanstaltninger. Derfor er tiden inde til at vi 
sadler om - på tværs af alle politiske partier. Lad os sætte et ambitiøst, men realistisk mål om at reducere de 
administrative byrder med 10 pct. frem til 2015. Ved valg af middel til at nå målet kan vi hente konkret inspiration 
hos vore venner i Storbritannien, hvor man har stor succes med den såkaldte ”One-In, One-Out” politik. Denne 
geniale politik indebærer, at staten skal afskaffe en mindst lige så tung byrde, hver gang en ny administrativ byrde 
ønskes indført. Et sådant princip vil få en rigtig god opdragende effekt på såvel politikere som embedsværket – til 
gavn og glæde for ikke mindst små og mellemstore virksomheder. Ja, faktisk gør det ikke noget, at vi afskaffer to 
regler, hver gang en ny indføres. I forhold til den offentlige sektor skal vi luge ud i såvel statslige regler og de 
selvpålagte administrative byrder og overdreven kontrol i kommunerne. Derved kan vi frigøre værdifulde ressourcer 
til styrkelse af hjælpen til de svageste borgere, til skoler, til daginstitutioner og til nødvendige investeringer i 
fremtiden. Mere frihed under ansvar til de ansatte og styrket ledelse. Alt dette er nemt at sige, men svært at 
gennemføre. Der findes i hele systemet en stærk kraft, der hele tiden trækker i retning af flere regler og mere 
kontrol. Den globale finanskrise har for alvor afdækket behovet for at sadle om. Den tid er forbi, hvor de offentlige 
budgetter blot kunne øges markant fra år til år. Vi må sætte tæring efter næring og holde styr på økonomien. Og vi 
skal sikre et mildt erhvervsklima uden tyngede administration og kontrol. Det kræver en stålsat politisk vilje at knuse 
bureaukratiets glubske væsen. Men det må og skal gøres! 
 
Hvor der er vilje, 
er der vej! 
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