
FTF dokumentation  
nr. 1 – 2017

Ny offentlig styring 
og ledelse
– med borgerne og velfærden i centrum



2

Ansvarshavende redaktør:

Flemming Andersen, kommunikationschef

Foto: Jesper Ludvigsen

Layout: Zoulmade AS

Tryk: Step

1. oplag 300 eksemplarer

Juni 2018

ISBN-nummer: 978-87-7356-179-9

Bestilling:

Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk

FTF – Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

Niels Hemmingsens Gade 12 – Postboks 1169 – 1010 København K

Tlf: 33 36 88 00 – Fax: 33 36 88 80 – E-mail: ftf@ftf.dk – www.ftf.dk



Tiden er inde til at se styringen og ledelsen af den 

offentlige sektor efter i sømmene. For på trods af 

flere tilløb og forsøg har vi endnu ikke fået bugt med 

overstyringen. Der mangler rum til faglig ledelse og 

en tidlig inddragelse af medarbejderne.

En ny undersøgelse blandt offentligt ansatte fra 

FTF-områderne understreger, at netop inddragelsen 

af medarbejderne er helt central for at udvikle den 

offentlige sektor. Når medarbejderne inddrages, 

oplever de i højere grad, at mål og krav giver mening 

og understøtter deres arbejde med kerneopgaven. 

Den lokale strategiske dagsorden skal ind i 

SU-/MED-samarbejdet, så medarbejderne kan 

bidrage til at kvalificere initiativer og beslutninger 

med deres faglige viden og ideer. SU-/MED-

organisationen er et oplagt værktøj til at styrke 

inddragelsen, sikre vellykkede implementeringer 

og kickstarte et samarbejde om at prioritere og 

udvikle kerneopgaven for borgerne i de offentlige 

organisationer. Det viser erfaringer fra flere 

kommuner. 

Der er også behov for at ændre i den økonomiske 

styring, det politiske arbejde med lovgivning 

og reguleringer, og brugen af specifikke 

styringsredskaber og koncepter. Opgaven er at 

finde balancen mellem styring og ledelse, samt 

skabe mere rum for ledelse på institutionerne og 

i de faglige enheder. Ministerier og forvaltninger 

skal understøtte arbejdet med kerneopgaven på 

institutionerne.  

Det kræver et stærkt partnerskab og samarbejde 

mellem politikere, ledere og medarbejdere at udvikle 

den offentlige sektor. Der findes ikke noget quick 

fix, som løser problemerne. Der er tværtimod behov 

for at finde lokalt tilpassede løsninger og skabe et 

stabilt og længerevarende samarbejde lokalt og 

centralt, der gør det muligt.

Det kræver vilje til forandring og en vedholdende 

indsats i alle led. Alle aktører - fra landspolitikerne til 

medarbejderne, der arbejder tæt på borgerne - skal 

bidrage og tage ansvar for den fælles udvikling. 

I FTF tror vi på, at vi sammen kan skabe mere vel-

færd til borgerne og arbejdsglæde på arbejds-

pladserne, hvis vi samarbejder om at opnå effekter 

og resultater og sætter borgeren i centrum for vores 

beslutninger og handlinger. 

God læselyst!

Bente Sorgenfrey, formand for FTF

Medarbejderne skal 
inddrages i at udvikle 
den offentlige sektor
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Principper for 
offentlig styring  
og ledelse

FTF foreslår, at følgende hovedprincipper lægges til grund for arbejdet 
med at videreudvikle den offentlige sektor: 
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1.  En stærk offentlig sektor er en grundsten 
i velfærdssamfundet 

  Styring og ledelse skal derfor bygge på værdier, 
der sikrer tryghed og udviklingsmuligheder for 
den enkelte borger samt demokratisk indflydelse 
på kvalitet, ydelser og tilbud.

2.  Samarbejde gennem partnerskaber skal 
skabe balance mellem styring og ledelse

  Der skal etableres lokale partnerskaber i 
de offentlige organisationer, hvor politikere, 
ledere og medarbejdere arbejder sammen om 
at udvikle den måde, der styres og arbejdes 
med kerneopgaven på, så det skaber værdi 
for borgerne. Et partnerskab mellem regering/
Folketing, Danske Regioner, KL, FTF, LO og AC 
skal sætte en overordnet ramme på nationalt 
plan, der understøtter og fjerner forhindringer 
for de lokale partnerskaber.

3.  Den økonomiske styring skal sikre stabile 
og fleksible rammer for opgaveløsningen 

  
  Statens styring skal skabe rum for, at der lokalt 

kan planlægges mere langsigtet og investeres 
i tiltag, der på sigt fører til en bedre økonomi 
og kvalitet. Den økonomiske styring i staten, 
regioner og kommuner skal indrettes på at 
skabe værdi og effekt for borgerne i stedet for  
at fokusere på proces og antallet af aktiviteter. 

4.  Lovgivning skal være fri for silotænkning 
og procesregler 

  Lovgivning skal sætte en overordnet ramme 
for en helhedsorienteret og effektiv indsats for 
borgerne. Procesregler, der ikke kan begrundes 
i retssikkerhedsmæssige hensyn, skal fjernes. 
Lovgivning skal tage højde for, at opgaver for 
borgere med sammensatte udfordringer skal 
løses effektivt og med kvalitet for borgeren. 

5.  Politikerne skal undgå at lovgive/regulere 
på baggrund af enkeltsager

  Folketinget skal i videst muligt omfang undgå 
hastelovgivning på baggrund af pressehistorier/
enkeltsager. Der skal i stedet findes en lokal 
løsning på isolerede problemer. Regionsråd og 
kommunalbestyrelser skal tilsvarende undgå 
at iværksætte generelle initiativer, når der skal 
findes en løsning på et enkeltstående problem.

6.  Politikerne skal afsætte tid til en 
lokal implementering, der inddrager 
medarbejderne

  Den lokale implementering af ny lovgivning 
skal ske i et samarbejde mellem politikere, 
ledere og medarbejdere, så der sikres klarhed 
om opgaver, styring og ansvar og en effektiv 
opgaveløsning. Lovgiver skal afsætte tid 
til den lokale proces, før ny lovgivning skal 
træde i kraft. Det samme gælder reguleringer i 
regionsråd og kommunalbestyrelser. Den faglige 
viden skal tidligt i spil i beslutningsprocessen.
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7.  Digitale løsninger skal bidrage til bedre 
velfærd og et godt arbejdsmiljø 

  Ledere og medarbejdere skal inddrages 
i udviklingen af digitale løsninger, som 
understøtter en faglig og etisk forsvarlig 
opgaveløsning. Rationaliserings- og 
effektiviseringsgevinster som følge af 
digitalisering må ikke kapitaliseres, før de  
har vist sig lokalt.

8.  Styringsredskaber skal understøtte 
arbejdet med kerneopgaven

  Ledere og medarbejdere skal have rum til at 
udvikle kvaliteten af kerneopgaven. Når der 
anvendes styringsredskaber, skal de understøtte 
arbejdet med at realisere kerneopgaven og 
tilrettelægges i et samarbejde mellem ledere 
og medarbejdere, så der sikres plads til faglig 
ledelse og smidige løsninger, der kan indgå 
naturligt i praksis.

9.  Den lokale strategiske dagsorden skal 
ind i SU-/MED-samarbejdet

  SU-/MED-samarbejdet skal omfatte arbejdet 
med at tilrettelægge og udvikle den måde, der 
styres og arbejdes med kerneopgaven på lokalt. 
Samarbejdet skal være en aktiv og integreret 
del af organisationens samlede ledelses- og 
beslutningsmodel, så MED/SU bliver inddraget 
tidligt i beslutningsprocessen. SU-/MED-arbejds-
former og kompetencer skal udvikles, så de 
matcher opgaven.

10.  Lederne skal have rum til at lede og 
udvikle fagligheden i samarbejde med 
deres medarbejdere

  Afbureaukratisering og et løbende lokalt 
samarbejde mellem ministeriet/forvaltningen 
og de decentrale institutioner og enheder om 
at forbedre styringen og fjerne den overflødige 
styring skal sikre en god balance mellem styring 
og ledelse, så lederne har et rum til at lede 
personale, lede den faglige udvikling og udvikle 
kerneopgaven i samarbejde med medarbejdere 
og borgere.

11.  Ministerier og forvaltninger skal 
understøtte arbejdet på institutionerne

  Ministerier og forvaltninger skal understøtte 
institutionerne og de faglige enheder og sam-
arbejde om at finde de bedste løsninger for 
borgerne. Samarbejdsformen skal være præget 
af tillid og gensidig respekt for værdien af 
hinandens faglighed. 

12.  Offentlig ledelse skal bygge på 
samarbejde og tillid 

  Ledelseskulturen i den offentlige sektor skal 
ændres. Der skal ledes mindre gennem struk-
turer og styring og mere gennem samarbejde 
og tillid. Relationel ledelse, samarbejde og 
tillid skal være bærende værdier for ledernes 
praksis i hele ledelsesstrengen, og den enkelte 
leder skal have et ledelsesspænd, der gør 
ledelsesopgaven muligt. 

13.  Løbende leder- og efteruddannelse skal 
klæde lederne på til lederrollen

  Både de nuværende og nye ledere skal have 
adgang til kontinuerlig lederuddannelse og 
sparring på arbejdspladsen, der gør dem i 
stand til at løfte ledelsesopgaverne i relation til 
personale, drift og den faglige og strategiske 
udvikling.
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Siden 80’erne har den offentlige sektor været 

genstand for en række centralt initierede 

moderniseringsprogrammer og planer, der har haft 

til formål at udvikle sektoren. Resultatet er blevet, at 

den offentlige sektor i dag er overstyret. 

Det skyldes blandt andet, at der har manglet en 

ramme og retning for udviklingen i den offentlige 

sektor, der har kunnet samle alle aktører i 

styringskæden om en fælles dagsorden i en længere 

årrække.

Det skyldes også, at den offentlige sektor er 

kompleks, og de konkrete løsninger sjældent kan 

sættes på fælles formel. Løsningerne skal langt 

hen ad vejen findes lokalt i et samarbejde mellem 

politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

Den offentlige sektor står i de kommende år med en 

række styrings- og ledelsesmæssige udfordringer, 

der skal løses, for at der kan skabes mere velfærd til 

borgerne for pengene.

FTF foreslår på den baggrund:

•  At der lokalt etableres partnerskaber/ samarbejder 

mellem politikere, ledere og medarbejdere om 

at forny styring og ledelse, skabe innovation, 

sætte fokus på kerneopgaven og få bedre 

implementeringer. Partnerskaberne foreslås 

forankret i den lokale SU-/MED-organisation.

•  At der på nationalt plan etableres et partnerskab 

mellem regering/Folketing, Danske Regioner, KL, 

LO, AC og FTF. Partnerskabet skal understøtte 

de lokale partnerskaber/samarbejder og skabe 

en fælles overordnet ramme for, hvordan 

den offentlige sektor skal udvikles og styres 

fremadrettet. 

princip 2

En ny ramme for 
samarbejde og 
beslutninger lokalt  
og nationalt
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Lokale partnerskaber skal løse styringsudfordringerne

LOKALE PARTNERSKABER: Der findes ikke 

en ”one size fits all” løsning på de styrings- og 

ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige 

sektor. Løsningerne skal langt hen ad vejen findes 

af de lokale politikere, ledere og medarbejdere i 

fællesskab. 

FTF foreslår lokale partnerskaber, der nyttiggør 

de mange ressourcer, som findes lokalt hos de 

offentlige ledere og medarbejdere i at udvikle den 

offentlige sektor, så den skaber mest mulig værdi for 

borgerne. 

FORANKRING I MED/SU: Lokale partnerskaber 

forudsætter gensidig tillid og en velkendt ramme, 

som parterne har erfaring med kan sikre effekt og 

implementering af fælles initiativer. 

FTF foreslår, at lokale partnerskaber og indsatser, 

der skal forny styringen og sætte fælles fokus 

på kerneopgaven for borgeren, forankres i SU/

MED-systemet, hvor der kan bygges videre på det 

eksisterende samarbejde.

Et nationalt partnerskab skal understøtte og sætte retning 

ET NATIONALT PARTNERSKAB: Udviklingen 

af den offentlige sektor kræver en fokuseret og 

stabil indsats, hvor de centrale parter er enige om 

retningen og fælles om at bidrage og følge op på 

udviklingen i staten, regioner og kommuner. 

FTF foreslår et partnerskab på nationalt niveau 

mellem regering/Folketing, Danske Regioner, 

KL, FTF, LO og AC, der i fællesskab tematiserer, 

understøtter og fastholder indsatsen med at udvikle 

den offentlige sektor og den måde, den styres på.

ROBUSTE LOKALE LØSNINGER: Der er brug for, at 

man lokalt får tid til at finde robuste løsninger, der 

skaber kvalitet og effekt for borgerne og et godt 

arbejdsmiljø for ledere og medarbejdere. 

FTF foreslår en model, hvor målet med det 

nationale partnerskab bliver at skabe rammerne 

for og støtte op om de lokale partnerskaber og 

indsatser. Partnerskabet fastholdes gennem en 

længere årrække, så der sikres kontinuitet og fælles 

opbakning til lokale indsatser for at finde løsninger 

på styrings- og ledelsesudfordringerne. 

Offentlige lederes samarbejde  
med personaleorganisationer 

De offentlige lederes opfattelse af betydningen af 
samarbejdet med personaleorganisationer for, at de kan 
opnå resultater med deres enhed
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Understøttende Neutral Begrænsende

10



Kommunaldirektører om MED-samarbejdet

Ved at involvere medarbejderne i 

ledelsesrummet – får du mere og bedre 

ledelse”

Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup 
kommune

Det allervigtigste er, at man har et 

system, der formelt og reelt kan binde 

trivsel og ledelse sammen, så man har 

fokus på, hvad det er for en samlet 

organisation, der skal løse opgaven”

Tobias Børner Stax, administrerende  
direktør i Børne- og Ungdomsforval-
tningen, Københavns kommune

” ”
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Partnerskab i Silkeborg forbedrer kerneopgaven

I Silkeborg Kommune har man fornyet styringen på sundheds- og omsorgsområdet ved lokalt at skabe 
såkaldte sværme, hvor ledere og medarbejdere arbejder tæt sammen om at udvikle kerneopgaverne. 
Metoden har MED-samarbejdet som omdrejningspunkt. Sværmene giver mere velfærd for pengene, bedre 
borgeroplevelse og mere arbejdsglæde for medarbejderne.

En sværm starter typisk med fire-fem deltagere - på tværs af fagområder og uafhængig af chefkasketter. 
Undervejs kan sværmen invitere andre deltagere med, fx eksperter eller borgere med noget på hjerte. 
Grupperne er en samarbejdsmetode, som sættes i gang af enten lokal-MED eller område-MED.  Modsat 
traditionelle arbejdsgrupper er deltagerkredsen ikke fastsat fra oven; man inviteres af MED og kan også 
melde sig på eget initiativ, hvis man har lyst og synes, at man har noget at byde ind med. 

Emnet der skal drøftes i en sværm kan eksempelvis være: 
”Hvordan arbejder vi mest optimalt i hjemmeplejen? 
Hvordan tilrettelægger vi køretid og pauser? Hvad er 
vigtigst for borgerne?” Sværmens anbefaling bliver 
sendt retur til lokal-MED. Den endelige formulering bliver 
godkendt i ledelsesgruppen. Hvis en sværm ikke kan blive 
enig, bliver den endelige beslutning løftet over til lederne.

Hvor længe drøftelserne i sværmene varer afhænger 
helt af, hvad sværmen arbejder med. Men typisk 
strækker diskussionerne sig over længere tid end i en 
almindelig arbejdsgruppe. Til gengæld er medarbejderne 
involveret i langt højere grad end tidligere, og processen i 
sværmene giver en langt hurtigere og mere solidt funderet 
implementering af de nye måder at arbejde og tænke på 
ude på arbejdspladserne.

Baggrunden for sværmene var en strukturændring på 
sundheds- og omsorgsområdet, hvor der sideløbende 
også blev kigget på MED-strukturen. Sundheds- og 

omsorgsområdet og de seks faglige organisationer på området indgik i 2015 en partnerskabsaftale med det 
formål at udvikle kerneopgaverne. Målet var at få mere og bedre velfærd for pengene lokalt - med fokus på 
både borgernes oplevelse og de ansattes arbejdsglæde. 

Netop partnerskabstankegangen, der er central for sværmene, har gjort, at de ansatte er blevet mere 
opmærksomme på koordinering og på at tage fælles ansvar – og tage mere ansvar for det hele menneske. 
Eksempelvis ved også at tænke på, hvad der skal ske med en borger efter den genoptræning, som 
afdelingen står for, fx selvtræning på et plejecenter, idræt om dagen eller en aktivitet i Sundhedshuset.

”

”Det handler om, hvordan vi får involveret medarbejderne i den proces, det er at udvikle velfærden”

Martha Højgaard, sektionsleder i Silkeborg Kommune

Vi har fået bedre samspil mellem 

ledere og medarbejdere, vi har fået 

nedbrudt faggrænser, vi har fået 

adskilt rummene for forhandling og 

dialog, og det giver en langt friere 

dialog, hvor vi tør være uenige. 

Sværmarbejdet giver bedre løsninger 

- både for borgerne og for os, der skal 

levere velfærden”

Susanne Døssing, fællestillidsmand i 
Silkeborg Kommune
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Fire grunde til at inddrage medarbejderne
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af de offentlige innova- 
tioner har medarbejderne  
i en nøglerolle.

Center for Offentlig 
Innovation, 2017

Når medarbejdere i høj eller nogen grad 
har været inddraget i at udvælge eller 
udvikle de styringsredskaber, der påvirker 
deres arbejde, finder 61 % af de adspurgte, 
at styringsredskaberne er understøttende. 
Modsat mener kun 32 % af medarbejderne, 
at styringsredskabet er understøttende, 
hvis de i lav grad har været inddraget.

Panelundersøgelse blandt FTF´s 
medlemmer, 2018

De gode ideer kan komme mange 
steder fra. Jeg kan ligeså godt få en 
god idé af Lone (fællestillidsmand i 

Odder kommune), som jeg kan få den af Carsten 
og Jette. Og så skal man ikke nødvendigvis altid 
køre processer gennem ledelsessystemet. Vi 
tager den gode idé, frem for at fokusere på, at den 
kommer et bestemt sted fra i organisationen”

Henning Haahr, kommunaldirektør 
i Odder kommune

Ansvarlige politikere og ledere i både  
regeringen, kommuner og organisa-
tioner overser det kæmpe potentiale, 

der ligger i MED-systemet. Når jeg taler med med-
arbejdersiden, ser jeg i dag et stort engagement 
i beslutninger og prioriteringer – hvor det før 
mest handlede om modsætninger mellem med-
arbejdere og ledere. I dag vil medarbejderne 
meget gerne inddrages, og de vil meget gerne 
give deres konstruktive besyv med”

Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organi-
sation og ledelse ved Syddansk Universitet.

92 %
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Den offentlige sektor skal løse sine opgaver indenfor 

en politisk fastsat overordnet ramme. Det er en 

grundforudsætning for alle, at økonomien skal 

styres, og budgetterne overholdes. I dag er den 

centrale styring af den økonomiske ramme imidlertid 

en hindring for, at der tænkes langsigtet og arbejdes 

ud fra en investeringstankegang indenfor den 

politisk besluttede ramme. Budgetterne i kommuner 

og regioner er etårige, og der er principielt ikke 

mulighed for at overføre penge mellem budgetår. 

Det spænder ben for, at der kan laves flerårige 

strategiske investeringer og forebyggende indsatser, 

der først betaler sig på længere sigt.  

FTF foreslår en ny overordnet økonomisk styrings-

model, der giver mere plads til faglighed og fokus på 

forebyggelse. 

Både i den økonomiske styring fra centralt hold 

og i lovgivningsarbejdet bør der generelt være 

mere opmærksomhed på, at en stram central 

styring med skrappe sanktioner forstærkes på 

lokalt niveau i kommuner, regioner og de statslige 

institutioner. Det resulterer i en endnu strammere 

og detaljeret styring, der gør det vanskeligere for 

de fagprofessionelle ledere og medarbejdere at 

imødekomme borgernes individuelle behov. 

2.0
En ny overordnet 
styringsramme
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AKTIVITETSBESTEMT STYRING: Styringen af 

sygehusvæsenet gennem DRG-takster, og aktivi-

tetsstyring medfører en økonomisk incitaments-

struktur, hvor der ensidigt fokuseres på aktivitet og 

produktivitet og ikke på kvalitet, patientinddragelse, 

tryghed og borgerens samlede behov. 

FTF foreslår, at styringen af sundhedsvæsenet 

bygger på patientrettighederne (udrednings-, 

venteliste- og behandlingsgarantierne), de otte 

nationale mål på sundhedsområdet, budgetloven  

og de årlige økonomiaftaler. 

Økonomiske takster fører til flere tusinde uhensigtsmæssige operationer

Den mest hensigtsmæssige og samtidig omkost-
ningseffektive behandling af gigt i knæene 
(knæartrose), består af patientinformation, super-
viseret træning og hjælp til vægttab. På trods af 
de klare retningslinjer for behandling opereres der 
langt flere patienter, end der burde. 

Forskning viser, at op mod 5700 af de 8000 
operationer kan spares ved forebyggende indsats 
og genoptræning.

De mange overflødige operationer er en kon-
sekvens af DRG-takster, refusionsøkonomi og 
politisk bestemte behandlingsgarantier. Et stort 
antal patienter indstilles til operation fremfor 
henvisning til udredning hos fysioterapeut 
på grund af de økonomiske honorarer, der 
gives til sygehusene, samt politisk opstillede 
behandlingsmål og -garantier. Samtidig betyder 

den kortsigtede økonomiske ramme, at genop-
træningsindsatser underprioriteres, da genop-
træningen ofte forløber over flere år. Gøres der op 
med den uhensigtsmæssige styring, vil der være 
mulighed for at sikre en behandling af knæartrose 
med borgeren i centrum, der samtidig er langt 
mere omkostningseffektiv for samfundet. 

Knæartrose findes hos mere end seks procent af 
den danske befolkning. Den udbredte sygdom 
koster årligt samfundet 10-12 milliarder til 
behandling, medicintilskud og produktionstab ved 
uarbejdsdygtighed. Det skyldes primært, at der 
hvert år gennemføres over 8000 knæoperationer 
på borgere, der lider af gigt i knæet. Det på trods 
af, at over to tredjedele af disse operationer kan 
undgås, og tilbuddet til patienterne samtidig 
forbedres, hvis de økonomiske takster og 
budgetrammen ændres.

0,5 pct. af BNP er det maksimale strukturelle 
underskud, der styres efter i budgetloven. Det er 
uagtet, at EU-kommissionen siden 2011 har lempet 
kravet til det maksimale underskud til 1 pct. af BNP 
baseret på en løbende vurdering af den danske 
økonomi. 

Budgetloven bestemmer, at udgiftslofterne fast- 
sættes fire år frem i forbindelse med vedtagelsen 
af finansloven. I udgiftslofterne indgår ompriori-
teringsbidrag på statens og dele af regionernes 
virksomhed, samt moderniserings- og effektivi-
seringsprogrammet for kommunerne.

0,5 pct. af BNP Budgetloven
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BUDGETLOVEN: Den statslige overimplementering 

ift. EU’s finanspagt stiller unødigt strenge økono-

miske krav for den offentlige sektor. Den medvirker 

til, at fagligheden i opgaveløsningen og resultaterne 

for borgerne svækkes til fordel for en politisk 

overstyring efter økonomiske mål. 

FTF foreslår, at Folketinget ved revisionen af budget-

loven i 2018 beslutter at begrænse styringsmålene 

for den offentlige økonomi, så man fremover ikke er 

mere ambitiøs end EU-reglerne tilsiger og lemper 

den økonomiske overstyring i staten, regioner og 

kommuner – herunder omprioriteringsbidraget i 

staten og regionerne og moderniserings- og effek-

tiviseringsprogrammet på kommunernes område. 



OMPRIORITERINGSBIDRAG OG TAXAMETER-

STYRING: Omprioriteringsbidraget på statens 

område betyder, at der forlods skal spares 

2 pct. på de enkelte ministerområder. Oveni 

indebærer eksempelvis taxameterstyringen 

på uddannelsesområdet i staten, at kvaliteten 

bliver udfordret, når taksterne ikke tilpasses de 

omkostninger, der er ved at drive uddannelsen  

med den efterspurgte kvalitet og indhold. 

FTF foreslår, at omprioriteringsbidraget afskaffes, 

og at det tilsikres, at taxametertaksterne på uddan-

nelsesområdet har en størrelse, så opgaven kan 

løftes med kvalitet for borgeren.

INVESTERINGER OG FOREBYGGELSE: Der er 

behov for, at de offentlige institutioner kan overføre 

midler over flere år, så de kan operere med en 

mere langsigtet planlægning og arbejde med 

forebyggende indsatser, hvor det gavner borgeren 

mest. 

FTF foreslår, at der bruges flerårige økonomiske 

rammer for budgetterne, så der lokalt kan plan-

lægges mere langsigtet og investeres i tiltag, der 

på længere sigt fører til besparelser og forbedret 

kvalitet. 

Holbæk Sygehus har gjort op med kassetænkningen  
– for patienternes skyld 

På Holbæk Sygehus har man indført en ny 
praksis, som har medført, at patienterne har fået 
færre besøg på sygehuset, bedre udredning 
af komplekse sygdomme og det tværfaglige 
samarbejde er blevet bedre. Men vejen til den 
nye organisationsmodel har været svær på 
grund af den økonomiske styring af sygehusenes 
aktiviteter. DRG-taksterne, som giver sygehusene 
incitamenter til at sprede patienternes besøg ud på 
flere dage, er nemlig en barriere. 

Eksempelvis giver DRG-taksten for en fysisk 
konsultation på ambulatoriet 1500 kroner i kassen, 
mens en telefonkonsultation giver cirka 300 kroner 
– til trods for, at lægen yder den samme ydelse, 
og bruger den samme tid på samtalen. På samme 
måde betyder flere patientbesøg på forskellige 
dage, at sygehuset belønnes økonomisk for de 
mange besøg – selvom mange patienter vil opleve, 
at deres forløb forværres. 

For at muliggøre projektet indgik Holbæk Sygehus 
derfor en aftale med Region Sjælland. DRG-
taksterne blev ændret for en periode, så en større 
andel af sygehusets økonomi var et basisbudget, 
og et mindre beløb var aktivitetsbestemt. Forsøget 
gik over al forventning, og den samlede afdeling er 
i dag komplet rammestyret. 

Baggrund for projektet: 

Holbæk Sygehus havde i 2013 en gruppe på 
572 patienter, der tilsammen var på besøg 5898 
gange på sygehuset. Som led i oprettelsen af en 
ny fælles enhed, Fælles Medicinsk Ambulatorium, 
igangsatte man derfor projekt ”Samme dag 
under samme tag”, i et forsøg på at nedbringe 
patientgruppens store besøgsantal. 

Alt det, der kan foregå på én dag, skal foregå på 
én dag. Hvis en patient skal udredes for mistanke 
om én til flere sygdomme, er målsætningen, at det 
kan ske på ét hospitalsbesøg. 

Hvis der er tale om patienter, hvor det er vanskeligt 
at stille en diagnose, kan patienten henvises til 
Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling 
(ETUB). Her har patienten en samtale med en 
patientansvarlig læge, hvortil der er reserveret 
halvanden time. Den lange konsultation giver 
mulighed for at komme i dybden med patientens 
sygdomsforløb med det samme, og er derfor godt 
givet ud i sammenligning med for eksempel fem 
forskellige konsultationer på en halv time. 
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Udmøntning af puljer ender i administration
 
I aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 425 
mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje målrettet 
renovering, etablering eller genetablering af 
køkkener på landets plejecentre. Puljen blev et 
eksempel på de markante administrations- og 
udmøntningsproblematikker, der typisk ses i 
forbindelse med puljefinansiering:

Målet var at bringe madproduktionen tilbage på 
landets plejecentre og gøre madlavningen til en 
større del af hverdagen for de ældre. Men det mål 
blev vanskeliggjort af puljens udmøntning.

Puljebeskrivelsen stillede omfattende krav 
til dokumentation, defineret som krav om ”et 
detaljeret budget, hvor det fremgår, hvad de 
enkelte udgiftsposter består af”. 

Flere af de kommuner, der valgte at ansøge om 
en del af puljemidlerne, brugte uhensigtsmæssigt 
mange timer på at dokumentere udgiftsposterne 
– på detaljeniveau helt ned til antal melspande 
og overhylder i de nyetablerede køkkener. 
Eksempelvis har puljeansøgningen i Roskilde 
kommune kostet 200 arbejdstimer, der i stedet 
kunne være brugt på forbedring af plejecentrenes 
kerneopgaver.

Den tid, der i puljebeskrivelsen var fastsat til at 
udføre ændringerne på plejehjemskøkkenerne, 
medførte herudover, at der i kommunerne kun var 
fire måneder til at udføre projektet – fra beslutning 
om fordeling af midler i august til dokumentering 
af projektet i januar. Tidspresset betød, at 
medarbejderrepræsentanterne på plejecentrene 
ikke blev inddraget i tilstrækkelig grad.

PULJESTYRING: Den omfattende brug af puljer 

gør det svært at sikre en indsatsmæssig/politisk 

kontinuitet for borgeren. Hertil kommer, at de 

mange administrative krav, der er til puljerne 

betyder, at fagprofessionelle ledere bruger mange 

ressourcer på ansøgninger og administration uden 

nødvendigvis at få andel i puljerne. Det tager tid og 

fjerner fokus fra driften og den langsigtede udvikling 

af institutionens opgaveløsning. 

FTF foreslår, at antallet af puljer begrænses til 

udviklingspuljer. Puljefinansieringer, der er for små 

og/eller indebærer for meget administration, skal 

begrænses. I det omfang de bruges, skal der være 

en klar sammenhæng mellem formål og aktivitet. 

Udviklingen i bevillinger gennem puljemidler 

I 2007 var antallet af puljer 98 og af  
dem var 23 procent på under 5 mio. kr.

I 2017 var antallet af puljer 134, heraf  
var 28 procent på under 5 mio. kr.

Fra 2007 til 2017 er den samlede 
bevilling gennem puljer steget fra  
2,3 til 11,7 milliarder kroner.
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Lovgivning uden proceskrav

HELHEDSORIENTERET LOVGIVNING: Der er brug 

for en helhedsorienteret og sammenhængende 

indsats for borgere med sammensatte udfordringer/

problemer. Sektorgrænser og adskilte budgetter 

må ikke skabe ineffektive løsninger, der står i vejen 

for en god faglig indsats for borgeren. Derfor er 

det vigtigt, at lovgivningen, budgetstyringen og 

IT-systemer ikke skabes i ministerielle ”siloer”.  

FTF foreslår, at lovgiverne rydder op i lovgivning, 

der står i vejen for en helhedsorienteret indsats 

for borgeren. Ny lovgivning skal skabe effektive 

løsninger på, at arbejdet med at løse borgerens 

problem ofte foregår indenfor flere forskellige 

lovkomplekser og sektorer og skal sagsbehandles i 

forskellige IT-/administrationssystemer.  

Overlappende handleplaner belaster borgere og medarbejdere

På tværs af forvaltninger og lovgivninger stilles 
der krav til, at der i kommunerne udarbejdes 
handleplaner for indsatsen for borgeren. Men 
da borgere med sammensatte problemer ofte 
modtager indsatser efter flere lovgivninger, 
kan der være udarbejdet mange forskellige 
handleplaner for den samme borger på tværs af 
kommunens forvaltninger. Når handleplanerne 
overlapper, bliver løsninger ineffektive, og der 
opstår en markant risiko for, at den faglige indsats 
forringes.

En nylig rapport udført af Deloitte for regeringen 
og KL konkluderer, at der udarbejdes mellem 
900.000 og 950.000 handleplaner i de danske 
kommuner om året – det er foruden de ca. 
400.000 planer, der udarbejdes i regionerne. På 
det kommunale område estimeres det, at 80.000-
110.000 af planerne har en grad af overlap. Det 
svarer til, at mellem 9 og 12 procent af det samlede 
antal kommunale planer udarbejdes for en borger 
eller familie, der indenfor samme år får udarbejdet 
mindst én anden plan.  

Omsættes de overlappende handleplaner til 
ressourcer, estimeres det, at omkring 2.000 
årsværk i kommunerne på landsplan går til op-
fyldelse af de krav, der stilles til udarbejdelse af 
grundlaget for udarbejdelsen samt opfølgningen 
på overlappende handleplaner. Det er et 
enormt overlap, der står i vejen for en effektiv, 
helhedsorienteret og fagligt funderet indsats.

De mange handleplaner belaster ikke kun 
kommunerne økonomisk, men også den 
konkrete sagsbehandling og indsatsen for 
borgeren. Forvaltningens indsatser begrænses 
af handleplanernes overlap og bliver derfor 
dyrere og mindre virksomme. For borgeren 
selv medfører handleplanerne og de utallige 
møder med skiftende sagsbehandlere stigende 
frustration, manglende lyst til at medvirke positivt 
til forbedring af egen situation og større risiko for 
konflikt mellem borger og sagsbehandler.

Hvis risikoen for overlappende handleplaner skal 
minimeres, kræver det, at både beskæftigelses-
loven og serviceloven ændres, så kommunerne 
får mulighed for at tilbyde borgeren én samlet, 
koordinerende plan samt udvide retten til én 
koordinerende sagsbehandler til at omfatte alle 
borgere med komplekse udfordringer.

Pr. 1. juli  2018 er det blevet muligt at udarbejde 
Én plan for borgere med komplekse og sammen-
satte problemer på tværs af bl.a. social- og 
beskæftigelsesområdet. Èn plan er et skridt i den 
rigtige retning, men går ikke langt nok. Én plan vil 
kun reelt kunne understøtte en helhedsorienteret 
indsats for den enkelte borger, hvis planer 
fra sundhedsområdet kommer med, og den 
koordinerende sagsbehandler får en langt mere 
central rolle.

”Hvert område har deres opgaver og en særskilt lov at forholde sig til. Vores formål er ofte ret 

forskellige, og det bliver ofte sådan, at man er fokuseret på at overholde sine forpligtelser 

overfor lovgivningen og ens leder. Det kommer nogle gange før det at få tænkt det hele 

sammen. Det kan gå ud over borgeren”

Ditte Brøndum, socialrådgiver i Gladsaxe Kommune    
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PROCESREGLER: Lovgivning, der indeholder for 

mange procesregler og detaljer, skaber unødigt 

bureaukrati og mindsker medarbejdernes mulighed 

for at tage højde for borgerens individuelle situation 

og behov. 

FTF foreslår, at procesregler og detaljer, der ikke 

kan begrundes i retssikkerhedsmæssige hensyn, 

fjernes, så de ikke er en hindring for, at opgaverne 

for borgerne kan løses effektivt. 

DIGITALISERING: Det er vigtigt, at ledere og med-

arbejdere fra det regionale og kommunale niveau 

inddrages, når ny lovgivning fremover obligatorisk 

skal vurderes for de implementeringsmæssige 

konsekvenser. Det samme gør sig gældende, når 

digitale værktøjer og administrationssystemer, som 

anvendes i kommuner, regioner og staten, udvikles 

centralt.   

FTF foreslår, at ledere og medarbejdere inddrages i 

udviklingen af digitale løsninger, der skal understøtte 

en faglig og etisk forsvarlig opgaveløsning. Det er 

desuden vigtigt, at lovgiver ikke kapitaliserer evt. 

rationaliserings- og effektiviseringsgevinster ved 

indførelse af nye digitale løsninger og teknologi, før 

de faktisk har vist sig lokalt.

HASTELOVGIVNING OG -REGULERING: Det bliver 

en medvirkende kilde til overstyring, når politikerne 

lovgiver/regulerer på baggrund af pressehistorier/

enkeltsager om isolerede problemer.

FTF foreslår en spilleregel om, at Folketinget i videst 

muligt omfang undgår hastelovgivning på baggrund 

af pressehistorier/enkeltsager. Der skal i stedet 

findes en lokal løsning på isolerede problemer. 

Regionsråd og kommunalbestyrelser skal tilsvarende 

undgå at iværksætte generelle initiativer, når der 

skal findes en løsning på et enkeltstående problem.

IMPLEMENTERING AF NYE LOVE OG 

REGULERINGER: Det er vigtigt, at den lokale 

implementering af ny lovgivning sker i et samarbejde 

mellem politikere, ledere og medarbejdere, så der 

sikres klarhed om opgaver, styring og ansvar og en 

effektiv opgaveløsning. 

FTF foreslår, at Folketinget generelt afsætter 

tilstrækkelig tid til en lokal implementeringsproces, 

der inddrager medarbejderne, før ny lovgivning skal 

træde i kraft. Det samme gælder reguleringer, der 

besluttes i regionsråd og kommunalbestyrelser.

af FTFérne oplever, at der i  
meget høj, høj, eller nogen  
grad er opstillet proces- 
og aktivitetsmål for deres 
arbejdsopgaver. 

af FTF´erne, der i meget høj 
grad oplever, at der er opstillet 
proces- og aktivitetsmål for deres 
arbejdsopgaver, vurderer at 
proces- og aktivitetskravene er 
begrænsende.
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Tid og inddragelse af medarbejderne er vigtigt, når ny lovgivning  
skal implementeres
 
Et eksempel på et utilstrækkeligt grundlag 
for udmøntning af lovgivning i praksis findes 
på beskæftigelsesområdet. Her er der i 
perioden januar 2013 – januar 2015 indført 
en førtidspensions- og fleksjobreform, en 
kontanthjælpsreform og en sygedagpenge-
reform. Det er Beskæftigelsesministeriet, 
der skal sørge for det forvaltningsgrundlag, 
kommunerne yder deres beskæftigelsesindsats 
på. Tilsammen gav reformerne anledning til, 
at Beskæftigelsesministeriet udstedte 50 
bekendtgørelser samt 15 vejledninger og 
skrivelser. 

Statsrevisorerne understregede i forbindelse 
med reformerne, at implementeringsgrundlaget 
var mangelfuldt. Der var ikke tilstrækkelig tid til 
implementeringsfasen af ny lovgivning for at sikre 
den lokale implementering og vidensgrundlaget 
hos de offentlig ansatte, der skal føre lovgivningen 
ud i livet, samt sikre, at administrationen i over-
gangen mellem lovgivning ikke er vilkårlig. Konkret 
var det utilstrækkeligt, at: 

•  Ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne 
blev offentliggjort mere end 7 arbejdsdage før 
reformernes ikrafttræden

•  4 bekendtgørelser blev offentliggjort efter lovens 
ikrafttræden, og de øvrige 46 bekendtgørelser 
blev offentliggjort i gennemsnit 2 arbejdsdage før 
ikrafttræden

•  13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort  
efter lovens ikrafttræden og med en forsinkelse 
på i gennemsnit 67 arbejdsdage

•  Rammerne for de kommunale IT-systemer på 
beskæftigelsesområdet var ikke klar til tiden og 
desuden ikke i tilstrækkelig grad tilrettet de nye 
lovgivningskrav

Beskæftigelsesministeriet sørgede først meget 
sent for et sikkert grundlag for, at kommunerne 
kunne føre reformerne ud i livet. Statsrevisorerne 
konkluderer derfor, at kommunerne har haft 
vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne 
en korrekt og effektiv indsats.
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Både stat, regioner og kommuner anvender en 

lang række redskaber, der skal understøtte den 

økonomiske og politiske styring eller den indholds-

mæssige/faglige styring af opgaveløsningen. Det 

er eksempelvis rammebesparelse, konkurrence-

udsættelse, benchmarking, dokumentation, 

resultatmål og koncepter. Samlet set har brugen af 

styringsredskaber taget overhånd, så den offentlige 

sektor i dag er overstyret og mangler rum til 

faglighed. 

Den massive brug af økonomiske styringsredskaber 

har sat sit præg på opgaveløsningen i staten, 

regionerne og kommunerne. De skaber en skæv 

incitamentsstruktur, der flytter de offentlige 

institutioners fokus væk fra, hvordan man mest 

effektivt kan skabe effekt og resultater for borgeren, 

hen på hvor man kan spare. 

Hertil kommer beslutningstagernes ønske om en 

øget faglig og indholdsmæssig styring af opgave-

varetagelsen. Det har resulteret i flere nye lag af 

styringsredskaber, der er lagt an på beslutnings-

tagernes behov for dokumentation, proces- og 

resultatmålinger, og som ikke har fokus på 

kerneopgaven.

FTF mener, at anvendelsen af styringsredskaber 

skal understøtte formålet – at skabe kvalitet 

og effekt for borgeren. Der er brug for at se 

styringsredskaberne efter i sømmene; fjerne de 

overflødige styringsredskaber, fastholde den styring, 

der opleves som meningsfuld og understøtter 

kerneopgaven, forankre den eksisterende styring, 

der skal beholdes og lave en mere tillidsbaseret 

styring, som afløsning for eksisterende styring.  

2.0
Styringsredskaber skal 
styrke kerneopgaven
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Udvikling af ny, mere tillidsbaseret styring 
som afløsning for eksisterende styring

Fastholdelse af eksisterende styring, som 
opleves meningsfuld, værdiskabende og 

understøttende for kerneopgaven

Skrotning af 
eksisterende 
styring, som enten 
er unødvendig eller 
allerede er dækket 
gennem anden 
styring

Forankring af 
eksisterende ikke-
optimal styring, som 
man ikke kan fjerne 
eller prioriterer at 
forandre
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Fire styringsstrategier: 

FORANKRE

FASTHOLDE

FJERNE

FORANDRE

Økonomiske styringsinstrumenter skal styrke kvaliteten

RAMMEBESPARELSER: Når kommuner, regioner 

og staten anvender rammebesparelser, rummer det 

risiko for, at de politiske beslutninger om besparelser 

bliver ”usynlige” for borgerne, der ikke kan se, hvilke 

institutioner der rammes, og hvordan de rammer.

FTF foreslår en spilleregel om, at beslutningerne om 

besparelser skal være synlige for borgerne, og det 

samme gælder det råderum, som institutionernes 

ledelser har til konkrete, faglige prioriteringer 

indenfor rammerne. Besparelser skal være ”åbne 

og ærlige”, men den faglige frihed og indsigt i 

efterlevelsen af budgetterne skal samtidig spille en 

central rolle.

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: Konkurrence-

udsættelse har været på den politiske dagsorden 

i en del år. Der rejses jævnligt ønsker fra skiftende 

regeringer om at fastsætte mål for andelen af 

opgaver, der skal i udbud. Omfanget af opgaver, 

der i dag udbydes i konkurrence, varierer 

erfaringsmæssigt mellem kommunerne.  

FTF foreslår, at der ikke fastsættes måltal for 

udbud. Konkurrenceudsættelse og udbud skal 

kun anvendes, når det giver økonomiske og/eller 

kvalitetsmæssige fordele, og udliciteringer må ikke 

forringe kvaliteten i opgaveløsningen for borgeren. 

Der bør i højere grad arbejdes med at afsøge, hvilke 

muligheder der kan findes gennem offentlig/privat 

samarbejde (OPS/OPI).
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Udlicitering som spareøvelse medfører forringet kvalitet
 
Det går ud over både undervisningskvaliteten 
og samtidigt også undervisernes arbejdsforhold, 
når hovedparten af landets kommuner løbende 
udliciterer sprogundervisningen for flygtninge, 
indvandrere og andre udlændinge. 

Priserne på undervisningen i dansk som andet-
sprog er presset i bund af udlicitering, og 
kvaliteten i uddannelserne er via de løbende 
uddannelsesudbud konstant under pres. Når 
nye udbydere overtager et udbud, er risikoen, 
at den indsigt og kapacitet, som er opbygget i 
sprogcentre og hos de ansatte lærere, smides over 
bord. 

Yderligere medfører presset ofte, at flere kursister 
presses ind på undervisningsholdene, og at 
der samles kursister på forskellige niveauer på 
samme hold, mens der samtidigt udbydes færre 
lektioner per modul. Det har konsekvenser for 
både undervisningens kvalitet og underviserne, 
når de ansattes løn- og arbejdsvilkår vedvarende 
forringes, ved at man samtidig indfører stadig 
større undervisningshold og færre lektioner per 
tilbudt modul.

En række undersøgelser og analyser viser, at såvel 
beståelsesprocenter som gennemsnitskarakterer 

er steget, og det konkluderes derfor, at der ikke 
er grund til at ændre finansieringsformen. Dette er 
imidlertid paradoksalt, da samme analyser viser, at 
resultaterne kun omhandler selve prøveaspektet 
– og ikke andre aspekter af kvaliteten i dansk-
uddannelserne, som fx bredden og dybden af den 
enkelte kursists danske sprog.

Samtidig viser analyserne, at takststrukturen på 
danskuddannelserne indebærer, at de lave takster 
tvinger sprogcentrene til ”teaching to the test”, idet 
finansieringsformen kræver beståede tests for at 
udløse cirka halvdelen af den modultakst, som et 
sprogcenter modtager for at uddanne en kursist. 

Deltagerne får altså en undervisning, der over-
vejende har fokus på testen. Det betyder, at 
deltagerne risikerer at miste den brede tilgang 
til det danske sprog og til samfundsforståelse, 
hvilket i sidste ende får uheldige konsekvenser 
for integrationen. Formålet med danskuddannelse 
er bredere end blot snæver sproglig kvalificering 
til testen. Det handler i høj grad om at kunne 
klare sig som borger i Danmark og om at komme i 
beskæftigelse eller uddannelse. Den brede tilgang 
fremmes ikke af det fokus på test, der ses som 
konsekvens af udlicitering og gentagne udbud.

Madproduktion sættes i udbud på et monopolmarked
 
Frem til februar 2016 var der på markedet for 
madservice til ældre og sygehuse duopol med to 
dominerende leverandører på markedet. Men to 
blev til en, da den ene leverandør i slutningen af 
2016 opkøbte den anden. Hermed var et monopol 
på markedet for madservice etableret. Dermed 
blev det frie valg af mad også sat ud af kraft. I flere 
kommuner betyder det, at servicelovens paragraf 
91 overtrædes. Det er paragraffen, der bestemmer, 
at ældre mindst skal have to valgmuligheder, 
hvis de er visiteret til madservice. Men med kun 
én udbyder og ingen kommunale alternativer, er 
kommunerne i problemer.

Konkurrencen på markedet er reelt sat ud af 
kraft. Det er en situation, der i høj grad er skabt af 
konkurrenceudsættelsen selv. 

Et eksempel herpå kommer fra Køge Kommune. 
Virksomheden KRAM Madservice A/S blev i 2012 
solgt til en privat leverandør – fordi den klarede sig 
for godt. 

KRAM lavede mad til pensionister, plejehjem og 
sygehuse. Senere blev aktiviteterne udvidet til 
at omfatte levering af mad til private. Men da 
omsætningen fra salg til private oversteg 25 
procent af virksomhedens samlede omsætning, 
måtte den sælges eller slankes ifølge reglerne for 
kommunale virksomheder. 

Nu er virksomheden ejet af den leverandør, der har 
monopol på madområdet, hvor madproduktionen 
til de ældre jævnligt sættes i udbud af landets 
kommuner.
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BENCHMARKING: Benchmarking er et ofte brugt 

økonomisk styringsredskab, der sammenligner 

omkostninger på tværs af kommuner og regioner. 

Ved at opliste prisen på sammenlignelige 

ydelser presses de dyreste til at skulle nå samme 

omkostningsniveau som de billigste. Benchmarking 

kræver en ensartet kvalitet som grundlag for 

sammenligninger, hvilket sjældent kan tilvejebringes.

FTF foreslår, at benchmarking anvendes med 

forsigtighed, og at det fortrinsvis bruges til 

dialog og ikke til besparelser. Når der anvendes 

benchmarking, skal det sikres, at det sker under 

hensyntagen til forskelle i kvalitet, baggrundsforhold 

og konteringsmæssige forskelle.

BUM-MODELLER: Rammerne for budgetlægningen 

og bestiller/udfører-modeller (BUM-modeller) i 

de offentlige organisationer må ikke spærre for, 

at flere fagligheder kan arbejde sammen om at 

udvikle kerneopgaven og skabe helhedsorienterede 

indsatser til gavn for borgerne.

FTF foreslår, at ledelserne i de offentlige 

organisationer er opmærksomme på at indrette 

rammerne i budgetlægningen og BUM-modeller, så 

de støtter indsatser, hvor flere fagligheder arbejder 

sammen om at udvikle kerneopgaven.



Styringsredskaber skal understøtte arbejdet med kerneopgaven

DOKUMENTATION: Den dokumentation, der 

anvendes, skal tilføre en værdi til det faglige arbejde 

med at udvikle og løse kerneopgaven effektivt og 

med effekt for borgeren. Nødvendig dokumentation, 

der ikke vedrører kerneopgaven, bør minimeres og 

være enkelt for ledere og medarbejdere at håndtere.

FTF foreslår, at der i staten, regioner og kommuner 

ryddes op i dokumentationen, så ledere og 

medarbejdere løbende får taget stilling til, hvilken 

dokumentation der fortsat skal arbejdes med, 

ændres eller fjernes.  
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Medarbejderne har ordet - om dokumentation
 

”Vi skal holde formøde, inden vi kan holde det 
ønskede møde, hvor vi kan komme til sagen. 
Det er møgirriterende! Megen dokumentation 

og skemaer der skal udfyldes, men hvornår? Vi 
har ikke tid til at gå fra i hverdagen, og der er ikke 
vikartimer til det. HENSIGTEN med alt dette er 
jeg enig i, men vejen derhen er for omstændig og 
urealistisk.”

”I nogle sammenhænge kan dokumentationsop-
gaverne være understøttende, men da der er 
så stor og massiv mængde af dokumentations-

opgaver kommer de til at virke som spild af tid og 
uden særlig stor værdi for dem der udfører dem.”

”Vi bruger pt. meget tid på at udarbejde LEAN-
processer for at huske al registrering/alle 
dokumentationsopgaver – i alle afdelinger. 

Der er så mange ting, der skal registreres og 
kunne dokumenteres, som er underlagt revision. 
Det giver en oplevelse af, at der skal være 
styr på registreringen og dokumentationen for 
økonomien og revisionens skyld – i stedet for det, 
der egentligt var hensigten med reglerne – altså 
brugernes hensyn. Mit område (vejledning) er så 
regelstyret med frister m.v. med en politisk hensigt 
om, at eleverne så vælger den rigtige vej i første 
omgang. Det gør, at jeg bruger en del tid ved 
pc´eren i stedet for reelt set at vejlede eleverne, - 
det, der faktisk giver værdi.”

”Det begrænser mig meget, at vi skal bruge 
så meget tid på dokumentation og samtidig 
er der aldrig afsat særlig meget tid at til det 

i mine køreplaner. Er hjemmesygeplejerske. Så 
det medfører ofte overarbejde. Jeg føler også 
den kontrol og mistillid, der er forbundet med 
dokumentation, er meget svær at være under”.

”Dokumentation er ofte tidskrævende og ikke 
tilrettelagt på den smarteste måde. F.eks. har 
vi procedurer med patienter, hvor vi både 

dokumenterer på papir og elektronisk. Skemaer 
med køleskabstemperatur, skemaer med check af 
udløbsdato på blodprøveglas, sterilvarer. Skema 
for check af rumtemperatur! Hvorfor? Og hvem 
læser det NOGENSINDE”.

”Det er nødvendigt for en sygeplejerske at 
dokumentere indsats og evaluering af en given 
behandling eller plejetiltag for at kollegaerne, 

der kommer i vagt efter min vagt, kan følge op 
på det, jeg har gjort/ikke gjort. Derfor er det 
altid en on-going proces at få dokumenteret det 
nødvendige og ikke for meget. Det tager tid både 
at skrive og læse det skrevne. Så jeg vil sige, at 
dokumentation er nødvendigt i mit arbejde, men 
for meget dokumentation er dræbende. For mange 
tjeklister er dræbende for det kliniske blik og den 
kliniske kunnen.”

”Efter en fødsel skal jeg dokumentere barnets 
vægt og længde 3 forskellige steder. Jeg skal 
kode diverse behandlinger på mor og barn 

samtidig med, at jeg skal føre tidstro journalføring 
– dvs. alt bliver dokumenteret min. 2 gange = tid 
der går fra patienterne.”
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DIGITALE LØSNINGER: Den offentlige sektor bør 

have fokus på, hvor og hvordan digitale løsninger 

og ny teknologi kan bidrage til bedre løsninger for 

borgerne samt støtte ledere og medarbejdere i at 

løse kerneopgaven. 

FTF foreslår, at man både centralt og lokalt sørger 

for at skabe et tæt samspil og en fælles forståelse 

med de fagprofessionelle ledere og medarbejdere, 

der skal bruge systemerne og teknologien om, 

hvad der skal opnås med de konkrete IT-redskaber 

der indføres og hvordan de skal indrettes. De 

fagprofessionelle ledere og medarbejdere skal være 

med til at udvikle, implementere og sætte rammerne 

for digitale løsninger, ny teknologi og brug af data, 

så det sker med inddragelse af den relevante og 

nødvendige praksisviden.

RESULTATMÅL OG KONCEPTER: Nationale og 

lokale resultatmål og koncepter har i mange år 

sat rammerne for den faglige kvalitet, og dikteret 

hvordan opgaven skal løses langt ned i detaljen 

på en række fagområder. Det er et problem, når 

koncepterne låser den faglige udvikling og ikke 

levner mulighed for lokale tilpasninger og løsninger, 

der passer til borgernes behov.

FTF foreslår, at mængden af resultatmål og kon-

cepter begrænses til et minimum, så de faglige 

ledere får muligheder og råderum til at udvikle 

kvaliteten i samspil med medarbejderne, borgerne 

og andre faggrupper. Ved at ”vende styringskæden 

på hovedet” og sætte effekten for borgeren i 

centrum kan der bedre skabes løsninger, der er 

tilpasset borgerens problem. 

I Horsens vil man kun lave dokumentation, der giver mening
 
Horsens Kommune har indgået et samarbejde med 
Fremfærd om projekt ’Dokumentation og tillid’.

Projektet er startet som en idé i kommunens Hoved- 
MED-udvalg om, at medarbejdere og ledere har en 
fælles interesse i at få arbejdet med kommunens  
dokumentation. Derfor har udvalget besluttet at 
fokusere på dokumentation og tillid i et gennem-
gribende toårigt projekt. Det er et projekt, som sættes 
i gang fra centralt hold - men ønsket om en ændring 
udspringer decentralt fra de hverdagsdilemmaer, 
kommunens faggrupper støder på  
i hverdagen.

Konkret er der uddannet to dokumentationsagenter, 
som sammen med to udvalgte arbejdspladser på to 
forskellige fagområder igangsætter et pilotprojekt. 
De to arbejdspladser er Daginstitution Gedved og en 
hjemmeplejegruppe. På arbejdspladserne afholdes 
workshops med forskellige temaer, hvor dokumen- 
tationsagenterne sammen med medarbejderne 
gennemgår dokumentationen; hvad dokumenteres, 
hvorfor, og hvordan? Giver det mening for den 
medarbejder, der udfører dokumentationen?

Finder man dokumentation, der ikke giver mening,  
skal det fjernes, forklares eller udvikles, så doku- 
mentationen i sidste ende bidrager positivt til  
kerneopgaven.

HovedMED-udvalget har en vision om, at projektet  
skal spredes ud til arbejdspladser i hele kommunen. 
Ultimativt er endemålet, at al dokumentation i  
Horsens Kommune bidrager til bedre kvalitet  
i opgaveløsningen for borgeren til en mere effektiv 
udnyttelse af ressourcer og til trivsel og motivation 
blandt medarbejderne.

Resultater fra Daginstitution Gedved
•  Bedre videndeling omkring den pædagogiske  

metode på tværs af stuerne
•  Mere effektiv kommunikation mellem institution  

og forældre, fx kvalificering af skemaer til før- 
skole-samtaler og ny skabelon til nyhedsbrev

• Lettere overgang mellem daginstitution og skole
• Større forståelse af kerneopgaven
• Større ejerskab til egen praksis

Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på 
det kommunale arbejdsmarked om at udvikle 
velfærdssamfundets kerneopgaver.
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Medarbejderne har ordet - om digitale redskaber 

” Som sygeplejerske er der en del dokumen-
tation, men jeg oplever desværre at det nogle 
gange føles som om, at vi dokumenterer for 

dokumentationens skyld. Det er svært at gøre 
brug af de informationer der dokumenteres og 
specielt har sundhedsplatformen gjort, at der skal 
dokumenteres mere, men overblikket er dårligere 
og der er et øget behov for mundtlig overlevering 
– på trods af, at vi dokumenterer mere. Det er 
som om, at det vi dokumenterer, forsvinder ind i 
sundhedsplatformen.”

”Systemet understøtter ikke overblik. Det modul, 
man arbejder i, lukkes, hvis man fx har brug for 
at kryds tjekke nogle oplysninger medens man 

dokumenterer. Svært at finde rundt og være sikker 
på, at de relevante oplysninger ses og bruges af 
de rette kollegaer og samarbejdspartnere.”

”I mit arbejde er dokumentation vigtigt, 
da borgerens helbred kan blive svækket, 
hvis ikke der bliver dokumenteret. Det 

er understøttende. Systemet hvori, der skal 
dokumenteres er ret kompleks og det tager 
lang tid at få det hele med, der skal skrives flere 
forskellige steder. Det er begrænsende.”

af FTF´erne er positivt ind-
stillede overfor ny teknologi. 
36 pct. af de FTF´ere, der 
løbende uddannes i ny tekno-
logi, mener at ”arbejdsopgaver 
løses med mindre tidsforbrug”. 
For de medarbejdere, der ikke 
uddannes løbende, er andelen 
15 pct. 

Kun hver tredje af de FTF´ere, 
der har fået ny teknologi, 
oplever løbende uddannelse i 
teknologien.

80 %
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Medarbejderne har ordet - om koncepter

”Vi laver kompetencehjul på alle kommende 
skolebørn. Det kunne godt begrænses til 
dem, hvor man skønner der er et behov, 

da vi hvert år ender med at sidde og kigge på 
nogle kompetencehjul hvor langt hovedparten 
af børnene ligger rigtig flot udviklingsmæssigt 
i forhold til deres alder. Tid vi kunne have brugt 
sammen med børnene i stedet.”

”Fx de nationale tests i grundskolen, som 
skolerne vurderes på, men som ingen mening 
eller sammenhæng har med den øvrige 

undervisning eller undervisningsniveau. Der bliver 
brugt oceaner af tid på træning op til testen samt 
et kæmpe arbejde for at fastholde elevernes 
faglige selvtillid, når de møder en test, der i 
skræmmende grad er langt væk fra deres faglige 
niveau på det givne klassetrin.”

Koncepter presses ned over fagligheden
 
Et eksempel på et af de udenlandske koncepter, 
der for nyligt er blevet udbredt i dansk kontekst, 
er programmet De Utrolige År (DUÅ). KORA har 
udarbejdet et forskningsnotat, der afdækker 
effektviden om DUÅ-indsatserne ud fra studier af 
programmerne internationalt, men også fra Danmark, 
Norge og Sverige. Rapporten konkluderer, at både 
børn og voksne bliver hjulpet af programmerne, og 
at indsatsen ofte kan betale sig. Men størstedelen af 
studierne vedrører programeffekter i en amerikansk 
kontekst, og der findes kun en begrænset viden 
om programmernes effekt i Danmark og de andre 
nordiske lande. 

Da forholdene for danske børn, pædagoger og lærere 
er væsentligt anderledes end i fx USA, kan man ikke 
uden videre overføre resultaterne fra de amerikanske 
studier til danske forhold. På trods heraf er der blevet 
kørt en massiv udbredelsesindsats fra Socialstyrelsen, 
der foregår i 20 kommuner og med en samlet 
konceptpris på 10 millioner kroner. 

På den måde presses DUÅ som koncept ned over 
fagligheden i en særegen kontekst uden evidens  
for, at konceptet som helhed har nogen effekt. 
Samtidig justerer pædagoger ofte konceptet i  
praksis på baggrund af deres faglige dømmekraft,  
så det giver mening ift. den konkrete børnegruppe  
og de betingelser, de arbejder under, fx sygdom  
og vikardækning og til institutionens øvrige pæda-
gogiske tilgang. Også i det perspektiv kan der  
således sættes spørgsmålstegn ved om konceptet 
leverer de lovede effekter.

Baggrund for konceptet De Utrolige År:
De Utrolige År fokuserer på, at forældre og lærere  
gennem koncepter skal hjælpes til at være sammen  
med udsatte børn på en positiv måde. Det er fx  
børn, der er meget aggressive, hyperaktive 
eller har ADHD. Målet er at reducere børnenes 
udadreagerende adfærd og fremme deres sociale 
og følelsesmæssige kompetencer. Det sker gennem 
udførlige manualer, og der bruges blandt andet 
videooptagelser og rollespil.
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Medarbejderne har ordet - om målstyring

”Det bliver alene målstyringsredskaberne der 
bestemmer. Eksempel: Kvalitetsmåling af en 
politimæssig kerneopgave som ”afhøring” 

består i ”måling” af de formelle regler som knytter 
sig til afhøringen – IKKE om indholdet. På trods af 
at alle ”har travlt (muligvis med at løse de samme 

typer af udfordringer) afsættes der INGEN tid til 
vidensudveksling eller opsamling af. hvad ”best 
practise” egentlig er. Dermed bliver arbejdet de 
facto ineffektivt, fordi de smarte løsninger aldrig 
får mulighed for at blive bredt ud.”

MÅLINGER: Målinger er rammesættende og 

begrænser hvad der fokuseres på ud af den samlede 

opgavemængde. Eksempelvis er målinger, der flytter 

ledere og medarbejderes fokus væk fra formål og 

indhold og over på kvantitet, kontraproduktive i.f.t. 

opgaveløsningen. 

FTF foreslår, at man både nationalt og lokalt kun 

laver målinger, der understøtter formål og indholdet 

i opgaven.

En lærers oplevelse af implementeringen af digital læringsplatform

Ved udgangen af 2017 skulle alle landets skoler 
have adgang til en digital læringsplatform, 
der skulle sikre, at elever, forældre, lærere 
og pædagoger fik adgang til elevplaner, 
digitale værktøjer, læremidler og andet 
indhold, som eleverne arbejder med. På flere 
skoler har implementeringen dog medført 
unødige arbejdsgange, eller direkte forringet 
undervisningskvalitet. 

Det beskriver denne lærer. Han understreger først, 
at undervisningsplanlægningen dikteres af de 
læringskoncepter, der er indarbejdet i de digitale 
platforme: 

”Samtlige forløb skulle være planlagt med mål 
fra Fælles Mål, selvformulerede læringsmål 
og en planlagt elevrefleksion. Det hele udført i 

MeeBooks værktøj til netop disse ting. Med andre 
ord blev samtlige lærere i kommunen påduttet 
at undervise med metoden “Læringsmålstyret 
undervisning” med alt, hvad den indeholder. 
Et himmelråbende usagligt grundlag for valg af 
undervisnings-/læringsmetode, hvis man spørger 
mig.” 

Udover platformens indgriben i fagligheden 
beskriver læreren, hvordan den mangelfulde 
implementering af den digitale platform betyder, 
at arbejdsgangene er tunge, og det produkt, der 
skulle være fagligt understøttende, reelt ikke kan 
anvendes: 

“Da dagen så kom, hvor elevplanerne skulle 
genereres, viste det sig, at en elevplan alene i 
mit fag fyldte et sted mellem 60-80 sider – pr. 

elev, vel at mærke. Et fuldstændig uoverskueligt 
materiale for både lærere, elever og forældre”.

Slutteligt beskriver læreren, hvordan de digitale 
platforme enten direkte forringer undervisningen, 
eller tvinger skoleledelsen til aktivt at begrænse 
implementering af platformen, der kræves fra 
centralt politisk hold: 

”Ledelsen på min skole har været lydhøre 
overfor de nævnte frustrationer og har diskret 
lempet på de krav, som ellers er aftalt mellem 

kommune og skoleledere. Jeg hører desværre 
også fra mine kolleger på andre skoler, at der 
stædigt holdes fast i den nævnte praksis.”



32

32



SU-/MED-organisationen skal videreudvikles i alle 

offentlige organisationer, så den i højere grad er med 

til at sikre, at det strategiske arbejde og det politiske 

beslutningsgrundlag får et stærkere fagligt bidrag fra 

ledere og medarbejdere, der er tættest på borgerne 

i hverdagen. Erfaringer viser, at MED-organisationen 

kan blive en værdifuld samarbejdspart for lederne på 

de forskellige niveauer i ledelsesstrengen.

En undersøgelse fra COI viser, at medarbejderne 

spiller en nøglerolle i 92 pct. af de offentlige 

innovationer, så der er god grund til, at få 

medarbejdernes ideer, faglige viden og erfaringer 

fra praksis tidligt med ind i beslutningsprocesserne, 

hvor de kan skabe værdi og effekt og være med til at 

sikre vellykkede implementeringer. 

Kommuner og regioner har de senere år arbejdet 

på at gøre samskabelse med borgerne til det 

nye redskab i værktøjskassen. Samskabelse og 

inddragelse af borgerne foregår og spiller ind på 

flere forskellige niveauer, specielt i den kommunale 

ledelsesstreng. På politisk niveau, hvor det ofte 

foregår i særlige opgaveudvalg (efter paragraf 17.4 

i styrelsesloven), så politikerne kan få borgernes 

ideer og oplevelser med i grundlaget for ny politik. 

På forvaltningsniveau, hvor det eks. drejer sig 

om at inddrage nye aktører og/eller civilsamfund 

og få dem sat i spil i opgaveløsningen. Og på 

område/institutionsniveau, hvor det drejer sig 

om at udvikle kvaliteten og effektiviteten i den 

konkrete opgaveløsning, ved at inddrage borgerens 

oplevelse, prioriteringer og ønsker. 

FTF mener, at det tilsvarende er vigtigt at politikere 

og ledelser i kommuner, regioner og stat også  

får etableret og udviklet et stærkt samarbejde  

med medarbejderne om den strategiske dagsorden, 

udviklingen af kerneopgaverne og tilrettelæggelsen 

af styringen. Fornyelsen af SU-/MED-samarbejdet 

kan med fordel hente inspiration fra de samarbejds-

former, som kendes fra samskabelsesdagsordenen 

med borgerne.   

2.0
SU-/MED-samarbejdet 
skal videreudvikles og 
styrkes

3333



34

Medarbejderne spiller en nøglerolle i offentlige innovationer

62% af kommunale, regionale 
og statslige arbejdspladser 
har foretaget innovationer i 
løbet af de sidste to år.

87% af de gennemførte innovations-
processer har arbejdspladsens 
medarbejdere som aktive deltagere 
(fx ved udvikling, planlægning eller 
implementering)

62 % 87 %

Forsker: Et kæmpe potentiale i MED-systemet

”MED-systemet giver en enestående mulighed 
for at få gode idéer, og for at få testet om nye 
idéer har hold i virkeligheden. MED-systemet 

bør altså udnyttes til andet og mere end spørgsmål 
om drift og arbejdsforhold, det bør nyttiggøres 
i forhold til fremtid, nytænkning, udvikling 
og prioritering, dvs. strategiske spørgsmål. 
Og så er MED-systemet en af de allerbedste 
platforme til at skabe forståelse og legitimitet 
blandt medarbejderne for nye beslutninger. 
Medarbejdersiden kan jo sagtens forstå gode 
argumenter og politisk nødvendighed”.

”Vi har i Danmark de bedste af alle forudsæt-
ninger for at gøre idealer om demokratisk 
ledelse, inddragelse og delegering til virke-

lighed, i og med vi er et samfund præget af en 
lav magtdistance og en meget stor social kapital. 
Dertil kommer, at vi har medarbejdere som er 
selvstændige og har en meget høj faglig kunnen 
og arbejdsmoral. Vi er så at sige født med tillid 
og gensidig respekt, som et grundvilkår for 
samarbejde – det ligger i vores dna. Der er her et 
potentiale vi skal være meget bedre til at udnytte 
fremover”,

Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig 
organisation og ledelse ved Syddansk Universitet

Samskabelse på dagsordenen

80
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0

5,4 % 13,5 % 8,1 % 72,9 %

Før 2006 2006-2009 2010-2013 2014-2017

Andel af kommuner med formuleret målsætning om at inddrage 
borgerne, efter vedtagelse i valgperioden, i %

Om samskabelse: 

Samskabelse bliver i daglig tale brugt om 
flere forskellige typer af samarbejder, som 
kommunerne har med borgere og eksterne 
interessenter. Fælles for dem er, at der som 
regel er tale om samarbejder med: 

1.   Et klart formål for samarbejdet og fokus  
på at skabe værdi og effekt. 

2.   Tidlig inddragelse før der træffes 
beslutninger. 

3.   Inddragelse af dem, som det handler  
om og som bliver berørt.
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Større strategisk fokus i SU-/MED-samarbejdet

DEN STRATEGISKE DAGSORDEN: Der arbejdes i 

dag bl.a. i en række kommuner på at udvikle MED-

samarbejdet, så det i højere grad kan understøtte 

kommunens strategiske dagsorden. Denne udvikling 

bør udbredes til alle kommuner og regioner og til 

SU-systemet i staten, så det strategiske arbejde får 

ideer og et stærkere fagligt input fra medarbejderne, 

der er tættest på borgerne i hverdagen.

FTF foreslår, at SU/HovedMED i alle offentlige 

organisationer arbejder på at udvikle samarbejdet, 

så den strategiske dagsorden og arbejdet med at 

forny styring og ledelse bliver en integreret del af 

det lokale SU/MED-samarbejde.

SAMARBEJDE MED DET POLITISKE SYSTEM: 

Der kan skabes et bedre vidensgrundlag og 

sammenhæng i de lokale beslutninger, hvis der er 

en politisk konneks til SU/MED-systemet og løbende 

politisk opmærksomhed på samarbejdets bidrag til 

de politiske og administrative beslutningsprocesser. 

FTF foreslår en model, hvor SU/MED-samarbejdet – 

fra HovedMED til LokalMED - indgår som en aktiv og 

integreret del af organisationens samlede politiske 

og administrative ledelses- og beslutningsmodel, 

og hvor ledelse og medarbejderrepræsentanter har 

et fælles ansvar for at fremme et strategisk stærkt 

samarbejde, der kan udvikle, tilrettelægge og 

implementere den lokale agenda.

Udviklingspotentiale i den strategiske dagsorden HovedMED-udvalg

Konkrete politikker
(fx personalepolitik) ...............................

Kommunens eller  
regionens budget ...................................

Den strategiske  
dagsorden ..................................................

Understøttelse af udvikling 
af kerneopgaven .....................................

Tilrettelæggelse af 
implementering .......................................

Tilrettelæggelse af styrings- 
mæssige rammer ....................................

 20%  40%  60%  80%

En undersøgelse blandt næstfor-
mændene i kommunale og regionale 
HovedMED-udvalg viser, at der er 
potentiale for at arbejde mere med 
strategiske emner i MED-systemet.

I hvor høj grad indgår disse emner i arbejdet i HovedMED?

inddragelse er central for medarbejdernes 
opfattelse af styring

Medarbejdernes opfattelse af styringsredskaber (proces- og 
aktivitetsmål, resultat- og effektmål, dokumentationskrav) 
som enten understøttende eller begrænsende påvirkes i høj 
grad af, om de har været inddraget i at udvælge eller udvikle 
styringsredskabet.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

61%

32%

Høj grad af
inddragelse

Lav grad af
inddragelse

Procentdel, der opfatter styringsredskaber som understøt-
tende for at løse deres arbejdsopgaver. Opdelt efter grad af 
inddragelse i at udvikle eller udvælge redskabet.
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MED-samarbejde om kerneopgaven i Danmarks største forvaltning

En tæt forbundet organisation er det bedste grund-
lag for at udvikle kerneopgaven for børn og unge, 
mener de i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) 
i Københavns Kommune. Her er arbejdet med 
kerneopgaven forankret i MED-systemet, hvor med-
indflydelse, medbestemmelse og medansvar er de 
bærende søjler for samarbejdet.

Tilgangen til at udvikle kerneopgaven er simpel; 
man kan gøre den største forskel for borgeren, når 
medarbejderne er glade, trives med deres arbejde 
og samtidig forstår meningen med det, de gør. Det 
gør kerneopgaven til et naturligt omdrejningspunkt 
for MED-samarbejdet i BUF. I MED-samarbejdet er 
medarbejdere og ledere sammen om at tage hånd om 
kerneopgaven og skabe resultater for borgerne.  

Den administrative ledelse i BUF ser ledelsessystemet 
og MED-systemet som sideordnede og ligeværdige. 
Begge systemer understøtter sammenhængskraften 
og binder organisationen med det politiske udvalg i 
den ene ende med sammen med medarbejderne på 
arbejdspladserne i den anden ende. Sammenhængen 
er for nylig forstærket ved, at forvaltningen har sam-
let betjeningen af hhv. ledelsessystemet og MED-
systemet i ét samlet sekretariat. Målet med sam-
lingen af sekretariaterne er at få beslutningerne i 
ledelsesstrengen integreret med MED-systemet og 
ændret på, at der var for mange beslutninger, der gik 
direkte ind i det politiske rum og uden om MED eller 

kun gik igennem ledelsesstrengen. Men der skulle  
gå nogle år, før kulturen i ledelsessystemet og  
MED-systemet var modnet så meget, at de to  
systemer kunne have ét samlet sekretariat og  
stadig bevare hver sin berettigelse. Sammenlæg-
ningen af sekretariaterne understreger det fokus 
på synlighed om roller, opgaver og funktioner for 
både ledelsessiden og medarbejdersiden, der er 
centralt for MED-aftalen i BUF.

Budgetprocessen er det område, hvor MED-
samarbejdet er mest effektfuldt i BUF. Det er bl.a. 
praksis, at en budgetgruppe under HovedMED  
tidligt orienteres om direktionens overvejelser  
om den økonomiske ramme og kan komme med 
forslag, inden et budgetforslag forelægges politisk. 
Der er også tradition for, at HovedMED eller i nogle 
tilfælde blot medarbejderrepræsentanterne har  
et par årlige møder med Børne- og Ungdomsud-
valget, hvor omdrejningspunktet også typisk er 
budgettet. Et af møderne finder sted, før politikerne 
tager på budgetseminar.

Inddragelsen i budgetprocessen giver medarbejderne 
mulighed for at komme med forslag til, hvordan kagen 
skal skæres. Inddragelsen af MED-systemet er vigtig, 
selvom budgetdrøftelserne ofte handler om, hvor der 
skal spares. For det er netop her i drøftelserne om 
forvaltningens budget, at medarbejderrepræsentanter 
og ledere sammen kan kvalificere beslutningerne.

Det allervigtigste er, at man har et system, der formelt og reelt kan binde trivsel og ledelse sammen,  

så man har fokus på, hvad det egentlig er for en samlet organisation, der skal løse opgaven”

Tobias Børner Stax, administrerende direktør i BUF

Medansvar kræver, at man har haft medindflydelse og medbestemmelse på det, der foregår  

– så det er med til at forpligte begge sider, at medansvarsdelen er med i aftalen”

Lars Sørensen, formand i Københavns Lærerforening og næstformand i HovedMED i BUF

TIDLIG INDDRAGELSE: Det er vigtigt, at medarbej-

dernes faglige input og ideer indgår tidligt i den 

politiske og strategiske beslutningsproces, så de kan 

bidrage til at kvalificere beslutningerne og styrke 

den efterfølgende implementering.  

FTF foreslår, at topledelsen i kommune, region og 

stat organiserer de lokale beslutningsprocesser, 

så MED/SU kommer tidligt ind i de strategiske 

overvejelser forud for politiske processer og 

beslutninger. 

ARBEJDSFORMER OG KOMPETENCER:  

Der er brug for arbejdsformer og kompetencer i SU- 

/MED-samarbejdet, der passer til det strategiske 

fokus i arbejdet og de ændrede roller.

FTF foreslår, at der lokalt iværksættes processer 

om at udvikle arbejdsformerne og rollerne i SU/

MED-systemet, så de kan understøtte et stærkere 

strategisk fokus i arbejdet. 
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Tid- og ressourceforbrug i MED-systemet er godt givet ud

I Odder Kommune anser man den tid og de 
ressourcer, der anvendes i MED-systemet, 
som en investering. De ressourcer, kommunen 
bruger, tjenes nemlig ind igen ved, at de politiske 
beslutninger kvalificeres, og der bliver skabt 
ejerskab for beslutningerne hos medarbejderne. 
Samtidig medfører arbejdet i MED-systemet både 
hurtigere og bedre implementering i bund. På den 
måde giver to plus to fem.

MED-systemet er specielt vigtigt for den effekti-
viseringskur, Odder Kommune startede i 2015. 
Kommunen havde få år tidligere gennemført 
en omfattende fyringsrunde, og var presset på 
økonomien. For bedst at finde de nødvendige 
besparelser tog kommunens byråd og MED-
system en fælles beslutning om at arbejde med 
effektiviseringen over en længere periode. På den 
måde bides de samlede besparelsesprocenter op 
i mindre bidder –mellem halvanden og to procent 
per år, fremfor flere procenter på én gang.
 
MED-systemet bidrager til kommunens effektivi-
seringsspor, bl.a. ved, at HovedMED-udvalget 
deltager på kommunens budgetdag allerede i juni, 
hvor økonomiaftalen knap er klar. Sammen  
arbejder byråd, lederforum og MED-repræsen-
tanter på at effektivisere, så man i videst muligt 
omfang kan undgå besparelser. Målet er at 
effektivisere lige så langt, som det er muligt, uden 
at sænke serviceniveauet. Den daglige drift kan 
dog godt komme til at se fuldstændig anderledes 
ud, end den gjorde før.

Effektiviseringskulturen påvirker ikke kun ind-
holdet i MED-systemet. Den påvirker også selve 
MED-systemets organisering. De ressourcer, der 
bruges bl.a. på HovedMED-udvalgets møder, skal 
vindes ind igen i form af bedre implementering, 
øget ejerskab til beslutninger blandt kommunens 
medarbejdere, kvalificering af byrådets 
beslutninger mm. 

At inddragelsen kan betale sig, sikrer kommunen 
ved at sørge for, at arbejdet i MED-systemet bliver 
foretaget på de niveauer, hvor det hører hjemme. 
Det kræver en klar arbejdsdeling mellem hoved-
udvalg, områdeudvalg og lokaludvalg. Sagerne 
bliver diskuteret der, hvor det giver mening. Derfor 
skal man ikke konstant køre sagerne op og ned til 
behandling i MED-systemets niveauer. 

Den effektive struktur, der kendetegner Odder 
Kommunes MED-system, medfører, at kom-
munens medarbejdere inddrages tidligt i 
beslutningsprocesser og netop der, hvor det 
er mest relevant for deres arbejde. På grund af 
inddragelsen tager medarbejderne ejerskab for  
de politiske beslutninger, der træffes i byrådet 
– både hvad angår effektiviseringstiltag, men 
også mere generelt. På den måde oplever 
politikere, ledere og ansatte i kommunen, at 
alle medarbejdere trækker i samme retning. 
Kommunen har dybest set omkring 1600 
ambassadører, der trækker med på byrådets 
udviklingsstrategi. 

”Vi har dybest set omkring 1600 ambassadører derude, der trækker med på byrådets udvik-

lingsstrategi. Og så flytter man sig. Det gør man jo ikke ved, at kommunaldirektøren laver en 

brandingstrategi. Det er fløjtende ligegyldigt, hvis bundtrækket i organisationen ikke er der” 

Henning Haahr, kommunaldirektør i Odder Kommune

”Det handler om, hvilken værdi man tillægger MED-systemet. At to plus to kan give fem, 

synes jeg er rigtigt sigende for, hvordan vi arbejder i Odder” 

Lone Brask Bay, næstformand i Odder Kommunes HovedMED-udvalg

UDVIKLING AF KERNEOPGAVEN: De offentlige 

organisationers ledelsesstruktur og bevillingssystem 

sætter en organisatorisk ramme, der kan stå i vejen 

for at skabe tværsektorielle/horisontale løsninger til 

gavn for borgerne.

FTF foreslår,  at SU/MED-organisationen påtager  

sig en rolle i at medvirke til at bløde organisations-

strukturerne op ved at skabe processer, der 

inddrager ledere og medarbejdere på tværs 

af strukturer i at finde løsninger og udvikle 

kerneopgaven. 
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Afbureaukratisering, udvikling af rammerne 

for ledelse og ledelseskulturen, ministerier og 

forvaltningers rolle og arbejdsform er centrale 

temaer for de kommende års udvikling af de 

offentlige organisationer. 

For at få bugt med overstyringen og skabe mere rum 

til ledelse i de offentlige organisationer er der brug 

for interaktion og samarbejde både vertikalt mellem 

det politiske niveau, ministerium/forvaltning og 

institutioner og horisontalt mellem sektorer.

Hertil kommer, at kulturen og ledelsesstilen i mange 

offentlige organisationer bør videreudvikles, så den 

understøtter samarbejde og inddragelse og skaber 

tillid.

Hvilke organisatoriske udviklingsopgaver, der er 

mest behov for at tage fat på, og hvilke processer 

der skal sættes i gang, kan være forskelligt for de 

offentlige organisationer. Men politikere og top-

ledelser kan med fordel efterse deres organisationer 

på disse områder og skabe et partnerskab med 

medarbejdere i SU-/MED-organisationen om at finde 

effektfulde løsninger. 

2.0
Samarbejde om styring 
og rum til ledelse

3939
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Faktorer som påvirker forholdet mellem tillid og kontrol

Faktorer som påvirker 

oplevelsen af styringen

Tillid og kontrol bliver 

modspillere når...

Tillid og kontrol bliver 

medspillere når...

Medarbejdermotivation Kontrollen opleves som noget
der modarbejder medarbejdernes
faglige værdier.
Ressourcer brugt til kontrol 
opleves som urimelige ift. 
kontrollens værdi

Kontrollen opleves som under-
støttende for medarbejdernes
faglige værdier. Ressourcer
brugt til kontrollen opleves som
rimelige ift. kontrollens værdi

Styringsrelationen Styringsrelation er fjern og 
uformel (underordnet og 
overordnet har  
”tynd” relation)

Styringsrelation er tæt og uformel 
(underordnet og overordnet
har ”tyk” relation)

Involvering i styring Den underordnede har ikke ind-
flydelse på kontrollens udformning
og anvendelse

Den underordnede involveres
i kontrollens udformning og
anvendelse

Styringsdialog Der er ingen eller for lidt dialog
om styringen, og derfor er dens
formål uklart eller meningsløst
for underordnede

Der er tilstrækkelig dialog om styr-
ingen, til at dens formål er klart og 
meningsfuld for underordnede

Styringens legitimitet Styringen opleves som illegitim Styringen opleves som legitim
(fx for at sikre værdier som 
ligebehandling eller retssikkerhed)
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Lokalt samarbejde om effektfulde løsninger

AFBUREAUKRATISERING: For at komme over-

styring til livs og i stedet gøre plads til ledelse er 

der brug for, at de offentlige organisationer sætter 

fokus på at få skabt en god balance mellem ledelse 

og styring, så der sikres rum til den faglige ledelse af 

kerneopgaven.

FTF foreslår, at topledelserne påtager sig ansvaret 

for at sikre, at man lokalt har en fortløbende 

diskussion og afklaring af, hvad der er en ledelses-

opgave og -ansvar, hvor der skal bruges styrings-

redskaber, og hvordan styringen i givet fald skal 

indrettes, så den giver mening og handlerum til de 

fagprofessionelle ledere og medarbejdere. Målet er, 

at kerneopgaven skal kunne løses effektivt og med 

den faglige viden og praksis som fundament. 

Styringsredskaber opfattes som udtryk for mistillid

af de adspurgte medarbejdere er enige i udsagnet: 

”Styringsredskaberne på mit arbejdsomnråde er udtryk 
for, at politikerne mangler tillid til, at jeg kan udføre mit 
arbejde med god kvalitet til gavn for borgerne.

68 %

Styring tilrettelægges uden de 
fagprofessionelle ledere 

54 procent af de adspurgte ledere inddrages i lav 
grad eller slet ikke i udviklingen eller udvælgelsen af 
styringsredskaber på deres arbejdsområde

Har du været inddraget i at udvikle eller udvælge de 
styringsredskaber, der anvendes på dit arbejdsområde?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

16%

28%

54%

I høj grad I nogen grad I lav grad eller
slet ikke

SAMSKABT STYRING: Overstyring kommer også 

af, at ministerierne/forvaltningerne lægger ekstra 

opgaver eller yderligere krav om dokumentation 

og målinger på – eksempelvis når der skal 

implementeres ny lovgivning – for at imødekomme 

beslutningstageres behov for effektmåling og 

dokumentation. Herudover tilrettelægges alt for 

meget styring i ministerierne/forvaltningerne, uden 

at de fagprofessionelle ledere og medarbejdere er 

tilstrækkeligt inddraget. 

FTF foreslår, at der lokalt udvikles og afprøves nye 

former for ”samskabt” styring, hvor ministerium/

forvaltning, ledere og medarbejdere arbejder 

sammen om at udvikle styringen – hvordan styringen 

skal designes, tilrettelægges og implementeres.
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ARBEJDSFÆLLESSKABER: Udvikling og løsning af 

kerneopgaven, så den skaber effekt for borgeren, 

handler også om, at man i den enkelte kommune/

region/statslige institution kan stille stærke faglige 

tilbud, der spiller sammen, til rådighed for at løse 

borgerens problem. 

FTF foreslår, at løsninger, der kræver, at flere 

fagligheder arbejder sammen, skal ske i faglige 

arbejdsfællesskaber tæt på borgeren og tage 

udgangspunkt i, hvordan de konkrete problemer/

opgaver for borgeren løses og koordineres bedst.

Opgavefællesskaber i Ballerup fornyer økonomiadministrationen

Et aktuelt eksempel på betydningen af tidlig ind-
dragelse af medarbejderne er den igangværende 
fornyelse af økonomiadministrationen i Ballerup 
Kommune. 

Projektet omfatter alle medarbejdere og ledere, der 
sidder med økonomiopgaver – fra top til bund: fra 
sekretæren, der arbejder med økonomi på skolen eller 
plejehjemmet til kontorchefen på rådhuset. Det er 
medarbejdersiden i MED, der har været ansvarlig for  
at få udvalgt folk til projektgruppen. 

Projektet har et benhårdt politisk sparemål: Der skal 
effektiviseres, så der kan være sparet fire mio. kr. 
senest i 2020. I Ballerup arbejder man på at finde de 
fire millioner ved løbende at finde bedre løsninger 
uden at afskedige.

Den nye løsning hedder opgavefællesskaber. Med-
arbejdere, der arbejder med økonomiadministration, 
bliver som udgangspunkt i den nuværende struktur, 
men de skal arbejde mere på tværs og hjælpe 
hinanden i aftalte opgavefællesskaber. Brug af tek-
nologiske løsninger og en fælles ansvarstagen for 
økonomiopgaverne er nøgleordene i en løsning, der  
aktuelt er ved at blive foldet ud gennem en række 
pilotprojekter.

Det er en spareøvelse – som vi da helst 

havde været foruden! Men pointen er, 

at vi hellere vil være med til at påvirke 

implementeringen, end at nogle 

få chefer tager en rask beslutning 

om at skære en procentdel af alle 

budgetter eller fx centralisere alle 

økonomiopgaver. For i så fald ville det 

uden tvivl påvirke både borgere og 

medarbejdere.”

Jakob Timmermann, fællestillidsmand i 
Ballerup kommune.

”Vi fik politikerne til at være med på, 

at det var klogt at give medarbejderne 

lyst til at være med til at arbejde 

på en anden måde – fremfor at vi 

ledelsesmæssigt vedtager en ny 

struktur, og så efterfølgende knokler i 

lang tid for at implementere den. At give 

tid er en vigtig strategisk beslutning; 

omstilling sker ikke af sig selv”.

Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup 
kommune.
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Ledelse og organisering der skaber tillid og samarbejde
 
VÆRDIER FOR OFFENTLIG LEDELSE: For at under-

støtte samarbejdet om kommunens/regionens/

den statslige institutions strategiske udvikling 

samt udviklingen af kerneopgaven og styringen er 

der brug for, at alle ledelseslag lægger stor vægt 

på det relationelle, uformelle og tillidsskabende i 

ledelsesopgaven. Der er brug for mere inddrag-

else, dialog og kommunikation samt en klar 

og genkendelig sammenhæng mellem kultur, 

organisation og styring. Det kræver, at både ledere 

og medarbejdere er parate til at påtage sig nye roller.

FTF foreslår, at det relationelle i ledelsesopgaven 

bliver en generel ledelsesværdi i de offentlige 

organisationer, og at det sikres, at lederne kun har 

det antal medarbejdere at være første leder for, der 

gør det muligt at løse personaleledelsesopgaven 

med kvalitet (ledelsesspænd). 

Tværfaglighedens omfang og positive effekter
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83 pct. af de adspurgte medarbejdere deltager i meget 
høj, høj eller nogen grad i tværfagligt samarbejde i 
forbindelse med løsning af deres arbejdsopgaver. De 
adspurgte fremhæver forbedret faglighed og kvalitet 
samt bedre imødekommelse af borgerens behov og 
ønsker som de tre primære effekfter af det tværfaglige 
samarbejde.

Hvilke positive effekter har det tværfaglige samarbejde 
på dit arbejdsområde?

Sverige arbejder på at skabe en tillidskultur

I den svenske Tillitsdelegation anvendes metoden 
Tillidsbaseret styring og ledelse (TSL). Begrebet 
indeholder både styring og ledelse. Her er led-
elsen vigtig, fordi den lokale organisation og 
kulturen/lederskabet er essentielt for, at tilliden 
kan slå igennem på alle niveauer. Styringsbegrebet 
er mere udtalt på det centrale niveau. For at byg-
ge tillid kræves mindre central styring og mere 
lokalt lederskab. Tillidsbaseret styring er derfor et 
samspil mellem begrebets tre aspekter – kultur, 
styring og arbejdsorganisation. 

Kultur omfatter værdier og adfærd lokalt i 
organisationen. Til det hører også spørgsmål 
om lederskab. Styring omfatter den formelle 

vertikale struktur med mål, incitamenter, krav 
og kontroller. Retningen her er hovedsagelig 
fra de højere beslutningsniveauer til de lavere. 
Organisationen omfatter de formelle processer og 
organisationsstrukturer, fx afdelingsstørrelse og 
ledelsesspænd, der er indført for at sikre, at den 
daglige drift fungerer. I begrebet ”tillidsbaseret 
styring og ledelse” samles kultur og organisation 
altså under begrebet ledelse.

I Sverige arbejdes der i Tillitsdelegationen, der blev 
nedsat i juni 2016 og arbejder frem til ultimo 2018. 
Formålet med Tillitsdelegationen er at finde nye 
veje til styring af den offentlige sektor med fokus 
på lokal frihed og tiltro til de fagprofessionelle.
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Medarbejderne har ordet – om inddragelse

”Effektmål osv er fine nok men ofte util-
strækkelige/rammer lidt skævt. Der er for 
lidt borgerkontakt og for lidt råderum til 

opfølgning og koordinering. For lidt inddragelse 
af os som fagpersonale i politiske vurderinger 
af hvordan og hvad der skal til for at opnå fx de 
resultatkrav/forandringer/virkninger politikerne 

ønsker at se fx børn og unge vokse op og trives, 
være trygge, udnytte deres muligheder for læring 
bedst muligt, undgå mobning, fremme sundhed 
og trivsel osv. Ofte er det først ved en koordineret, 
personlig og håndfast indsats, at det rykker et 
barn/ung/familien, men det kræver ressourcer og 
prioritering.”

DEN OFFENTLIGE ARBEJDSPLADS: 

Mange medarbejdere oplever, at store 

organisationsforandringer, skiftende politisk flertal, 

lederskift el.lign. skaber usikkerhed og ændrer 

dagsordenen for, hvordan der skal arbejdes. Der 

er brug for fokus på kerneopgaven og robuste 

løsninger, der kan holde i en længere årrække.

FTF foreslår, at politikere og topledelser arbejder 

for at mindske antallet af store forandringer på de 

offentlige arbejdspladser og giver tid og rum til 

forløb mellem ledere og medarbejdere om at finde 

løsninger, der virker og kan holde i en længere 

årrække. 

af FTF’erne har oplevet en 
eller flere større forandringer 
på arbejdspladsen det 
seneste år. Forandringer 
på arbejdspladsen er bl.a. 
sammenlægninger, lukninger 
eller flytninger, fyringsrunder 
m.m. 

af de FTF´ere, der har oplevet 
større forandringer, vurderer 
at ledelsens håndtering af 
forandringerne har været 
dårlig eller meget dårlig.

59 % 39 %

Offentlige lederes ledelsesspænd
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Hvor mange personer er du 
direkte personaleleder for?

De fleste ledere har et 
ledelsesspænd mellem 
1 og 25 medarbejdere. 
Men hele 20 % er direkte 
personaleleder for over 30 
medarbejdere.
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MINISTERIETS/FORVALTNINGENS ROLLE: 

Den lokale implementering af ny lovgivning og 

tilrettelæggelse af de styringsmæssige rammer, 

så de virker og giver mening i praksis, kræver, 

at ministerierne/ forvaltningerne har indsigt i 

institutionernes arbejde, et tæt samarbejde med 

institutionerne/de faglige ledere og medarbejdere 

om at finde løsninger, der skaber effekt for borgerne 

og et generelt fokus på at understøtte institutionerne 

i deres arbejde.

FTF foreslår, at det lokalt prioriteres at have 

ledere og medarbejdere med en professionsfaglig 

baggrund i forvaltningerne. Forvaltningerne 

bør have det som en central rolle og opgave at 

understøtte institutionerne og deres arbejde med at 

udvikle og løse kerneopgaven. 

Færre ansatte i alt men flere akademikere i forvaltningerne
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Siden 2007 er antallet 
af ansatte på det 
kommunale område 
faldet fra ca. 370.000 til 
ca. 352.000. Samtidig 
er antal ansatte 
akademikere steget fra 
12.125 til 19.854.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kommunerne
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Fuldtidsbeskæftigede akademikere i kommunerne
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De mange år med en stærk central økonomisk og 

indholdsmæssig styring af de offentlige institutioners 

og faglige enheders arbejde har indskrænket 

ledelsesrummet og præget ledelsesopgaven på de 

offentlige institutioner og i faglige enheder. Særlige 

og specifikt målrettede økonomiske tilskudsformer, 

centralt fastsatte mål og koncepter for, hvordan 

opgaverne skal løses, har krævet en ledelsesindsats 

med fokus på at øge mængden af aktiviteter, 

gennemføre indsatser udvalgt fra centralt politisk 

hold og gennemføre forudbestemte processer.

Fremover skal der lægges mere vægt på ledelse af 

kerneopgaven, så der skabes effekt og resultater for 

borgerne. Det kræver et større ledelsesrum og mere 

fokus på faglig ledelse. Lederne på institutionerne 

og i de faglige enheder skal tage ansvar for, at 

der udvikles ny viden og inddrages nye metoder, 

der kan udvikle kvaliteten og effektiviteten i 

opgaveløsningen. 

Udover at besidde stærke generelle ledelsesfaglige 

kompetencer skal lederne kunne håndtere en 

lang række ledelsesudfordringer: De skal kunne 

agere strategisk og lede opad i politisk ledede 

organisationer med stor kompleksitet. De skal kunne 

lede og facilitere inddragelse og ledelse sammen 

med andre. Og de skal kunne lede en digital 

transformation, så den understøtter den faglige 

løsning af kerneopgaven. 

For at imødekomme de mange krav skal både de 

nuværende og kommende fagprofessionelle ledere 

rustes med viden og kompetencer, så de er klædt på 

til at løfte opgaverne.

Lederuddannelserne til de fagprofessionelle ledere 

skal kontinuerligt opdateres, så de har et indhold, 

der matcher de kompetencer, lederne forventes 

at besidde, den ledelsesrolle, de forventes at 

kunne udfylde, og de opgaver, de forventes at 

kunne løse. Og med den hastighed, som offentlige 

organisationer udvikler sig og nye redskaber 

kommer til, er der behov for, at lederne har adgang 

til kontinuerlig efteruddannelse.

Men uddannelsesaktiviteter gør det ikke alene. De 

offentlige organisationer skal understøtte lederne 

med sparring og opbakning, så uddannelsen kan 

få effekt på arbejdspladserne. Lederne skal have 

mulighed for at udnytte de kompetencer, de tillærer 

sig til gavn for organisationen og medarbejderne.

2.0
Lederne skal klædes på 
til ledelsesopgaven 

4747
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Lederuddannelserne skal matche fremtidens ledelsesopgave 
 
ADGANG TIL LEDERUDDANNELSE: Diplomuddan-

nelsen i ledelse er udgangspunktet for de fagprofes-

sionelle gruppers lederuddannelse og en ret for 

offentligt ansatte institutionsledere m.fl. siden 2007. 

Men behovet for lederuddannelse stopper ikke her. 

For at matche kravene til fremtidens ledelse er det 

vigtigt, at den fagprofessionelle leder kontinuerligt 

har adgang til at blive opdateret med ny viden og 

kompetencer. Hertil kommer, at nye ledere skal være 

klædt på til ledelsesopgaven, inden de starter deres 

ledelsesgerning. 

FTF foreslår, at nye og kommende fagprofessionelle 

ledere skal have ret til løbende lederuddannelse 

og efteruddannelse udover diplomuddannelsen 

i ledelse. Udvikling af lederkompetencer skal 

påbegyndes før det første lederjob, og den enkelte 

leder skal have mulighed for kompetenceudvikling 

gennem en lang lederkarriere. 

af de FTFére, der har en 
leder med professionel 
baggrund, mener at lederens 
fagprofessionelle baggrund 
er stærkt understøttende eller 
understøttende for at udvikle 
arbejdsopgaver og inddrage 
ny viden og metoder.

af de FTF´ere, der har en 
leder med professionel 
baggrund, mener at lederens 
fagprofessionelle baggrund 
er understøttende for 
samarbejdet på tværs af 
professioner.

68 % 63 %

Størstedelen af offentlige ledere har en lederuddannelse

100 %

9 %

39 %

37 %

15 %

Alle ingen
lederudd.

Øvrig Diplom Master

90 pct. af de offentlige ledere har en lederuddannelse. 37 pct. har
en diplomuddannelse, 15 pct. har en master, mens 39 pct. har
en øvrig lederuddannelse. Kun 9 pct. har ingen lederuddannelse.

Fordeling af lederuddannelser
Andele
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ØGET PRAKSISNÆRHED: Lederuddannelser skal 

tilrettelægges, så konkrete udviklingsprojekter 

fra lederens hverdag indgår. Praksisnærheden i 

diplomuddannelsen kan styrkes ved at flytte en 

del af aktiviteten fra traditionel undervisning til 

praksislæring i de enkelte moduler.

FTF forslår, at der lægges vægt på, at lederuddan-

nelserne er praksisnære i kombination og samspil 

med et lederfagligt højt vidensniveau. Alle elementer 

i uddannelsen skal have høj kvalitet indenfor 

kvalifikationsrammens definitioner og krav, og lov 

om åben uddannelse må ikke være en hindring for 

praksisnærhed i uddannelsen.

FAGLIG LEDELSE: Ledelse af det faglige arbejde 

i forhold til kerneopgaven er central for den 

fagprofessionelle leder. Lederen skal klædes på 

til at tage ansvar for, at der udvikles ny viden og 

inddrages nye metoder, der kan udvikle kvaliteten 

og effektiviteten i opgaveløsningen.

FTF foreslår, at den del af lederuddannelsen, der 

vedrører ledelse af det faglige arbejde i forhold 

til kerneopgaven, tilrettelægges specifikt for de 

enkelte fag/professioner, hvor det er muligt. 

INDDRAGELSE: Fremtidens offentlige ledere 

skal kunne lede sammen med andre. De skal 

have kompetencerne til at inddrage og involvere 

medarbejderne og MED-udvalg i ledelsesrummet 

og delegere ansvar og kompetencer. De skal 

kunne facilitere samarbejde på tværs af fag og 

organisatoriske enheder om at skabe kvalitet og 

de bedst mulige løsninger for borgerne. Og de skal 

kunne lede og facilitere inddragelse af borgere og 

civilsamfund.

FTF foreslår, at inddragelse og kompetencerne  

til at lede sammen med andre både bliver et 

selvstændigt og gennemgående tema i moduler  

på lederuddannelserne.

DIGITALISERING: En af de store udfordringer for  

offentlige ledere de kommende år bliver den digi-

tale transformation. De fagprofessionelle ledere 

skal være i stand til at vurdere muligheder, etiske 

dilemmaer og konsekvenserne af digitale løsninger 

og kunne implementere dem, så de understøtter den 

faglige løsning af kerneopgaven.

FTF foreslår, at det gennem udbuddet af leder-

uddannelse og efteruddannelse af ledere sikres, 

at de fagprofessionelle ledere kontinuerligt har 

mulighed for at udvikle deres kompetencer på det 

digitale felt med uddannelse af meget høj kvalitet. 

KRAV TIL DEN FAGPROFESSIONELLE LEDER: 

Udover stærke personlige og ledelsesfaglige 

kompetencer, faglig ledelse, ledelse af inddrag-

else og ledelse af digitalisering og andre for-

andringsprocesser skal den fagprofessionelle leder 

bl.a. også mestre strategisk ledelse og ledelse af 

arbejdsmiljøarbejdet. 

FTF foreslår, at diplomuddannelser og øvrige offen-

tligt regulerede lederuddannelser til stadighed 

ajourføres, så de matcher de fagprofessionelle 

lederes behov for kompetencer nu og i fremtiden. 
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Case: Leder på lederuddannelse skal have organisatorisk opbakning 

I en undersøgelse af EVA fra 2012 af offentlige lederes 
udbytte af lederuddannelse på diplomniveau, fremgår 
det at 27 pct. af lederne vurderer, at de i mindre 
grad eller slet ikke har kunnet sparre med nogen 
i deres organisation om at bruge uddannelsen. 
Undersøgelsen peger endvidere på, at manglende 
mulighed for sparring kan være en del af forklaringen 
på en mindre positiv vurdering af uddannelsens 
anvendelighed eller relevans.

Knap hver tredje leder, der har deltaget i lederuddan-
nelse på diplomniveau, oplever altså barrierer for at 
kunne anvende det værktøj, som de har fået med sig 
fra uddannelsen. 

En ny ph.d.-afhandling fra UCL har undersøgt, hvordan 
128 ledere i 5 kommuner vurderer de forhold, som 
henholdsvis hæmmer eller fremmer effekten af 
lederuddannelse. 

I ph.d.-afhandlingen er der fokuseret på ni forskellige 
faktorer (blandt mange flere), som mere end 80 års 

forskning i transfer har vist har betydning for trans- 
fer og dermed for effekt af en lederuddannelse.  

Lederne er beskæftiget inden for blandt andet 
miljø og teknik, dagtilbud, familieområdet, 
ældre- og handicapområdet, sundhedsområdet, 
beskæftigelsesområdet, borgerservice og 
skoleområdet.

Generelt vurderer lederne i undersøgelsen, at de har  
gode forudsætninger for at anvende ny viden og 
færdigheder på deres arbejdsplads. Dog er der om- 
råder, hvor kommunerne kan få et større udbytte af  
deres investering i uddannelser for ledere: ved at  
arbejde struktureret og systematisk med transfer  
kan de potentielt øge effekten af lederuddannelser. 

De områder, hvor der særligt skal sættes ind,  
er med opbakning og sparring fra nærmeste 
leder, opbakning og sparring fra kolleger under 
uddannelsesforløbet samt med evaluering af  
effekter af uddannelsesforløbet.

Offentlige organisationer skal bakke op om ledernes 
kompetenceudvikling 
 
TRANSFER: Evalueringer af lederuddannelse (DOL, 

DIL og den fleksible master i offentlig ledelse) viser, 

at det er af central betydning for transfer af viden 

fra lederens uddannelse til organisationen, at de 

offentlige organisationer arbejder struktureret og 

systematisk med chefmæssig opbakning og spar- 

ring, og at de evaluerer effekter af lederuddannelse. 

FTF foreslår, at de offentlige arbejdspladser syste-

matisk bakker op om ledernes kompetenceudvikling, 

og at der i særlig grad lægges vægt på sparring og 

opbakning fra nærmeste leder og kollegaer. 



GRAFER OG TABELLER

S. 10 ”Offentlige lederes samarbejde 
med personaleorganisationer”. 
Offentlige ledere og ledelse anno 
2017, Ledelseskommissionen

S. 18 ”Udviklingen i bevillinger 
gennem puljemidler”. Mandag 
Morgen på baggrund af tal fra 
Moderniseringsstyrelsen, 2018: 
”Mandag Morgen: Nu skal der 
ryddes op i puljejunglen”

S. 20 Faktaboks om proces- og 
aktivitetsmål. Panelundersøgelse 
blandt FTFs medlemmer, 2018

S. 24 ”Styringsstrategier: fjerne, 
forandre, forankre, fastholde”. Tina 
Øllgaard Bentzen, Baggrundsskriv, 
FTF dokumentation nr. 6, 2018

S. 29 Faktaboks om indførslen af 
ny teknologi. ”Ny teknologi og nye 
kompetencer”, FTF dokumentation 
nr. 2, 2017

S. 34 ”Medarbejderne spiller en 
nøglerolle i offentlige innovationer”. 
Panelundersøgelse blandt FTFs 
medlemmer, 2018

S. 34 ”Samskabelse på 
dagsordenen”. Mandag Morgen og 
Altinget rundspørge, 2017. ”Mandag 
Morgen: Kommuner rykker fra 
service til samskabelse” 

S. 35 ”Udviklingspotentiale 
i den strategiske dagsorden 
i HovedMED-udvalg”. FTF 
spørgeskemaundersøgelse blandt 
næstformænd i HovedMED, 2018

S. 35 ”Inddragelse er centralt for 
opfattelse af styringsredskaber”. 
Panelundersøgelse blandt FTFs 
medlemmer, 2018

S. 40 ”Faktorer som påvirker 
forholdet mellem tillid og 
kontrol”. Tina Øllgaard Bentzen, 
Baggrundsskriv, FTF dokumentation 
nr. 6, 2018

S. 41 ”Styring tilrettelægges uden 
de fagprofessionelle ledere”. 
Panelundersøgelse blandt FTFs 
medlemmer, 2018

S. 41 ”Styringsredskaber 
opfattes som udtryk for mistillid”. 
Panelundersøgelse blandt FTFs 
medlemmer, 2018

S. 43 ”Tværfaglighedens 
omfang og positive effekter”. 
Panelundersøgelse blandt FTFs 
medlemmer, 2018

S. 44 Faktaboks om forandringer 
på arbejdspladsen. COWI for FTF 
dokumentation nr 2, 2018

S. 44 ”Offentlige lederes 
ledelsesspænd”, Offentlige 
ledere og ledelse anno 2017, 
Ledelseskommissionen

S. 45 ”Færre ansatte i alt men flere 
akademikere i kommunerne”. SIRKA 
statistikdatabasen, Kommunernes 
og Regionernes Løndatakontor, tal 
fra juni 2018

S. 48 Faktaboks om ledere 
med fagprofessionel baggrund. 
Panelundersøgelse blandt FTFs 
medlemmer, 2018

S. 48 ”Størstedelen af offentlige 
ledere har en lederuddannelse”. 
Offentlige ledere og ledelse anno 
2017, Ledelseskommissionen

CASES

S. 16 ”Økonomiske takster fører til 
flere tusinde uhensigtsmæssige 
operationer”. Danske 
fysioterapeuter. 

S. 17 ”Holbæk Sygehus har gjort 
op med kassetænkningen - for 
patienternes skyld”. Danske 
Regioner: ”6 cases til inspiration 
for det videre arbejde med 
helhedsorienterede patientforløb”

S. 18 ”Udmøntning af puljer 
ender i administration”. Kost & 
Ernæringsforbundet

S. 19 ”Overlappende handleplaner 
belaster borgere og medarbejdere”. 
Dansk Socialrådgiverforening

S. 21 ”Tid og inddragelse af 
medarbejdere er centralt for 
implementering af ny lovgivning”. 
Rigsrevisionen, 2016: ”Tid og 
ejerskab hos medarbejdere er 
centralt for implementering af ny 
lovgivning”

S. 25 ”Madproduktion sættes i 
udbud på et monopolmarked”. Kost 
& Ernæringsforbundet

S. 25 ”Udlicitering som spareøvelse 
medfører forringet kvalitet”. 
Uddannelsesforbundet

S. 28 ”I Horsens vil man kun 
lave dokumentation, der giver 
mening”. Fremfærd, 2017. Viden 
På Tværs: ”Horsens endevender 
dokumentation: vi vil kun lave 
dokumentation, der giver mening”

S. 30 ”Koncepter presses ned over 
fagligheden”. BUPL

S. 31 ”En lærers oplevelse af 
implementeringen af digital 
læringsplatform”. Danmarks 
Lærerforening

S. 43 ”Sverige arbejder på at skabe 
en tillidskultur”. Tillidsdelegationen.
se

S. 50 ”Ledere på lederuddannelse 
skal have organisatorisk opbakning”. 
Peter Sørensen, Ph.D. & lektor. 
”Developing Leadership Behaviour: 
The Impact of Leadership 
Education”

S. 27, 29, 30, 31, 44 ”Medarbejderne 
har ordet”. Panelundersøgelse 
blandt FTFs medlemmer, 2018
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S. 12 ”Partnerskaber i Silkeborg 
forbedrer kerneopgaven” – FTF side 
om offentlig styring og ledelse. Link: 
https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/
artikel/svaerme-af-medarbejdere-
og-ledere-forbedrer-kerneopgaven-
i-silkeborg/

S. 13, 34 ”Forsker: et kæmpe 
potentiale i MED-systemet” – 
Interview med Kurt Klaudi, FTF. 
Link: https://www.ftf.dk/aktuelt/
ftf-nyhed/artikel/forsker-politikere-
og-topledere-overser-kaempe-
potentiale-i-med-systemet/

S. 36 ”MED-samarbejde om 
kerneopgaven i Danmarks største 
forvaltning” - FTF side om offentlig 
styring og ledelse. Link: https://
www.ftf.dk/aktuelt/artikel/med-
samarbejde-om-kerneopgaven-i-
danmarks-stoerste-forvaltning-1/

S. 37 ”Tid- og ressourceforbruget 
i MED-systemet er godt givet ud” 
- FTF side om offentlig styring og 
ledelse. Link: https://www.ftf.dk/
aktuelt/artikel/i-odder-kommune-
traekker-alle-i-samme-retning/

S. 42 ”Opgavefællesskaber 
i Ballerup fornyer økonomi-
administrationen” - FTF side om 
offentlig styring og ledelse. Link: 
https://www.ftf.dk/aktuelt/artikel/
medarbejderne-inddrages-tidligt-i-
ballerup/
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