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• Hvordan sikrer vi fortsat velfærdsskabelse i 
en tid med faldende ressourcer, øget 
kompleksitet og nye forventninger fra 
borgerne?

Det store spørgsmål…

... Der globalt sætter dagsorden for offentlige chefers arbejde.



• Lukkende, konservative og 
risikoaverse, bureaukratiske træk.

• Optimering i den eksisterende 
struktur.

• Innovative og eksplorative træk.

• Skabelse af det nye. 

• Kapacitetsopbygning for at vi står 
stærkere næste gang, det går galt. 

To typer af responser på krisen… 



Den nye Syntese i en dansk kontekst
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Fastholdelse og udvikling af den offentlige sektor legitimitet og evne til at sikre lovoverholdelse i 
samfundet gennem myndighedsudøvelse. 

• Hvordan sikrer vi fortsat legitimitet samt legalitet, regel- og procedureoverholdelse i eget 
arbejde? 

• Hvordan sikrer vi bedst muligt, at andre myndigheder såvel som samfundet bredt betragtet 
følger love, regler osv.?

• Hvordan sikrer vi slutimplementering af policy og politiske beslutninger? 

• Hvordan styrker vi den offentlige sektors implementeringskapacitet?

Compliance - vi må sørge for at have styr på tingene 



Et kontinuerligt fokus på at optimere og effektivisere måden, hvorpå den offentlige sektor indfrier de 
politisk opstillede mål.

Performance – bedre for mindre

Typisk tre ofte konvergerende tilgange:
A) Budgetreduktionslogik hvor man 

fastholder/opsætter nøglemål for 
organisationen, reducerer i budgettet og lader 
organisationen tilpasse sig imellem disse to.

B) En produktions- og styringsoptimeringslogik –
LEAN, KPI’er etc.

C) En faglig evidensstrategi, hvor man: 
1) Flytter ressourcer til det, der har den 

største effekt.
2) ’Afprivatiserer’ de fagprofessionelles rum 

for at tilsikre, at den fagprofessionelle ud 
fra en fælles standard gør det, der virker 
fagligt bedst ind i kerneydelsen.

Forskningsprojektet peger på:
• En forskel på organisationsmål og 

samfundsmål.
• En tendens til at offentlige organisationer 

måles på snævre organisationsmål og 
hermed utilsigtet stimuleres til, at der 
produceres løsninger, der ignorerer brede, 
samfundsmæssige behov.

• En tendens til manglende samtænkning
mellem offentlige organisationer.  

Det alternative bud: Brug det brændende 
engagement: Sæt de fagprofessionelle fri med tillid...



”Offentlig patentering af problemer og deres løsninger er ikke længere nok eller muligt”

... “Mange af de problemer, som vi står overfor, er så komplekse og så ressourcekrævende, at 
de ikke kan løses af den offentlige sektor alene…”

Kerneopgaven skal også løses sammen med borgerene, som er 
medproducenter af velfærd. 

(J. Bourgon)



Rummer tre dimensioner: Innovation, samskabelse og samproduktion.

Innovation: Styringsmæssigt at stimulere til at der findes nye og mere værdiskabende måder at gøre tingene på. 
Typisk to hovedveje:  1) Teknologi – ofte udefra og ind. 2) Innovation af faglig praksis.

Samskabelse på A) politisk niveau og policy-niveau, B) organisationsniveau og C) ydelsesniveau. 

Samproduktion af offentlige ydelser.

Grundpointe: Borgere er værdiskabere og ikke kun forbrugere af offentlige ressourcer.

Emergens – innovation af velfærd sammen med andre



Samfundets evne til at lære at tilpasse sig nye situationer og håndtere kriser, katastrofer og uforudsete 
samfundsmæssige bevægelser.

• Hvordan styrker vi vores egen organisations robusthed på alle niveauer?

• Hvordan kan vi styrke samfundets evne til selv at lære at tilpasse sig, forberede sig på, håndtere og komme 
godt igennem markante kriser og udfordringer? 

• Hvordan sikrer vi, at den offentlige sektor arbejder med løsninger, der på den lange bane styrker samfundet som 
helhed?

Resiliens – modstandskraft og robusthed



En situation med øget kompleksitet, faldende ressourcer og stabile eller stigende forventninger og krav 
fordrer, at den traditionelle tilgang udvides - og at vi som offentlig myndighed skaber nye 
handlemuligheder for os selv og vores politikere. 

• Udvid spillepladen - Sørg for at have alle fire fokusområder i spil.

• Vær opmærksom på, at det kan være katastrofalt at ”glemme” de klassiske dyder eller 
optimeringslogikken. 

• Vær opmærksom på, at de klassiske dyder eller optimeringslogikken ikke er nok, men langt hen ad 
vejen kun skaber mere af det samme eller en optimeret udgave heraf. 

• Opbyg styrings styrring, ledelse og kompetencer på alle niveauer til at mestre den nye 
syntese

Anbefalinger



Fortællingen om udvikling af kerneopgaven

At levere det som 
borgerne har ret 
til og sikre at 
borgerne gør det 
som de har pligt 
til.. 

At gøre det der 
skaber værdi 
for borgerne

At skabe 
velfærd 
sammen med 
borgerne



# 1: De forskellige forståelser af kerneopgaven afløser ikke 
hinanden, men lægges ved siden af hinanden.

# 2: Hver enkelt forståelse af kerneopgave kalder på: 

A. Forskellige roller til borgerne

B. Forskellige roller til de fagprofessionelle

C. En særlig måde at bygge organisationen på – som fører 
særlige tværgående ledelsesudfordringer med sig.

= Byg styrring, ledelse og kompetencer på alle niveauer der 
hjælper til at mestre de forskellige perspektiver og bruge det 
som en styrke. 

Benspænd – den evolutionære logik er en fejlslutning…



Kerneopgaverne

At levere det som 
borgerne har ret til og 
sikre at borgerne gør 

det som de har pligt til.

At skabe velfærd 
sammen med borgerne

At gøre det der skaber 
værdi for borgerne



Borgerrollerne

Kunde og forbruger:

Jeg forlanger værdi for 
mine skattekroner 

Borger

Jeg agerer med 
rettigheder og pligter

Samskaber /
medproducent af 

velfærd:

Jeg samskaber løsninger og 
er medproducent af velfærd



De fagprofessionelles roller

Myndighed
Jeg agerer som autoritet med 
legalitet, sikrer lovformelighed og 
mestrer som ekspert mit fag på 
højest mulige niveau. 

Servicemedarbejder:  
Jeg leverer det der 
skaber værdi for 
”kunden”. 

Facilitator og katalysator:

Jeg gør andre end offentlige aktører til 
medproducenter af velfærd og bygger 
arenaer hvor mange forskellige aktører 

kan være med til at definere hvad 
problemer og løsninger består i.  



Who creates Value– I  & T  & #

I - Specialist

T – Bridgebuilder

and Flowcreator

# - Mobilizer og 

Facilitator

Dahl, 2017  in press 



Tre typer af organisering - samtidigt

Servicemedarbejder:  
Jeg leverer det der skaber 
værdi for ”kunden”. 



• Hvad er vores styrker og 
svagheder ud fra den Nye 
Syntese? 

• Hvilke konsekvenser har det 
på kort og lang sigt i forhold 
til vores kapacitet for tackle 
de væsentligste udfordringer 
som vi står overfor?

• Hvad ser vi af  fælles 
mønstre og ideer til vejen 
frem?
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Strategisk drøftelse


