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Fra bureaukrati til NPM


Da den offentlige sektor ekspanderede i 60’erne
var det med Webers bureaukratimodel som
forbillede



Det offentlige bureaukrati
var ganske effektivt, men i
den decentrale velfærdsstat
udviklede professionsstyret sig til
et udskældt professionsvælde



Kuren var New Public Management (NPM), der
kombinerede markedsbaseret styring med øget
vægt på resultatstyring og præstationsledelse

NPM på godt og ondt


NPM har været en gevinst:
–
–
–
–



Bedre offentlig ledelse
Klarere målstyring
Mere fokus på resultater
Større lydhørhed overfor borgerne

Men begrænsningerne træder tydeligt frem:
– Svært ved at indfri løfterne om store gevinster ved
udlicitering, øget decentralisering, og ‘mere for mindre’
– Plages af utilsigtede negative konsekvenser:
 Øget

fragmentering og koordinationsbehov
 Demotiverende og skævvridende resultatmåling
 Tiltagende bureaukratisering og overstyring

Tid til nytænkning


Stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse:
– Grønthøsterbesparelser, rationaliseringskampagner og
produktivitetsforbedringer slider på den offentlige sektor,
medarbejderne og borgernes tilfredshed

Der er snart ikke mere fedt at suge, og derfor på
tide til at fokusere på ressourcemobilisering
 Ressourcer kan findes hos:


– Hos medarbejderne gennem tillidsbaseret ledelse
– Hos virksomheder og organisationer gennem
etablering af netværk og partnerskaber
– Hos brugere, borgere, frivillige og lokale foreninger
gennem samproduktion og samskabelse

Nyt syn på den offentlige sektor
 Old

Public Administration
opfattede den offentlige sektor
som en ‘myndighed’
 New Public Management
så den offentlige sektor som
en ‘serviceleverandør’
 I New Public Governance
ses den offentlige sektor som
en ‘arena for samskabelse’

Myndighedsbørnehaven
Han er svær at få
til at sove om
aftenen, så han
skal helst ikke
sove til middag

Vi har ret faste
regler om
middagslur og dem
lærer han hurtigt at
indordne sig under

Servicebørnehaven
Han har altså fået
noget glutenallergi ….

Det er ikke noget
problem. Vi tilbyder
flere forskellige
madprogrammer…
også økologisk mod
ekstra betaling

Samskabelsesbørnehaven
Jeg hørte at et
barn rev sig på et
søm på et
klatrestativ ude
på legepladsen

Derfor har vi aftalt
med forældrerådet
at vi laver en fælles
arbejdsdag på
lørdag, hvor vi går
hele legepladsen i
gennem

Fra styringskæde til
samskabelse
Politikere

Politikere

Embedsmænd

Borgere
Vælgere

Klienter

Embedsmænd

Medarbejdere

Samskabel
-se
Medarbejdere

Virksomheder

Foreninger

Samproduktion og samskabelse
‘Samskabelse’ kommer fra den
private serviceindustri
 Anvendes synonymt med
samproduktion, men der er forskel:


Samproduktion

Samskabelse

Aktører
Område

Borger og medarbejder

Relevante og berørte aktører

Resultat

Øget kvalitet af given
velfærdsservice

Udvikling af nye og bedre
løsninger

Eksempel

Læsekuffert, knæøvelser,
digital selvbetjening, mv.

Cykling uden alder,
Bunkerhaven, mv.

Individuel service produktion Servicesystem og offentlig
værdiproduktion generelt

Fire veje til samskabelse




Politikerne vil gerne styrke deres politiske lederskab,
og det kræver tæt dialog med administration,
foreninger og borgere (fx opgaveudvalg i Gentofte)
Embedsmændene har brug for at involvere private
aktører for at løse komplekse problemer (fx stormflodsberedskab i Roskilde)





Medarbejderne har brug for det medspil, som de kan
få fra borgere og brugere, der både kan aflaste og
inspirere dem (fx frivillige på Herlev sygehus)
Borgerne søger fællesskab og mening og vil gerne
involveres mere direkte i beslutninger, der påvirker
deres hverdag (fx ‘Sager der samler’ i Aarhus Kommune)

Rolleskift for medarbejderne


Hvis man som medarbejder skal indgå i
samskabelse kræver det et rolleskift:
– Fra primært at være en saglig forvalter af regler og en
servicemindet omsorgsgiver
– Til i højere grad at være en mestrings- og deltagelsescoach og bindeled mellem borger og forvaltning

Betyder ikke, at man som fagprofessionel skal
gemme sin faglighed væk
 Fagligheden skal i spil på en ny måde


– Ikke som en facitliste, men som et stærkt
indspil i en fælles debat

Rolleskift for borgerne


Hvis man som borger skal indgå i samskabelse
kræver det et rolleskift:
– Fra passiv og underdanig klient og
rationel kunde på velfærdsmarkedet
– Til aktiv medborger med ret og pligt til at
bidrage til fællesskabet efter bedste evne

Betyder hverken alle borgere skal være aktive
hele tiden eller at de skal gøre det hele selv
 Passe på ikke at stigmatisere borgere, der ikke
er aktive, og ikke bruge samskabelse som
anledning til at indskrænke det offentlige ansvar
for borgernes velfærd


Fra byrde til investering
Samskabelse sætter stikket i borgernes
viden, ideer og ressourcer
 Vigtigt at vi ikke ser samskabelse som et
byrdefuldt krav, vi skal indfri efter, at vi har løst
vores driftsopgaver
 Samskabelse er en investering
i at løse alle vores opgaver i et
tæt samspil medbrugere, borgerne
og resten af det omkringliggende
samfund


Gevinsten ved samskabelse
Samskabelse mobiliserer borgernes
ressourcer, hvilket øger effektiviteten
 Samskabelse giver samtidig borgerne en
større demokratisk indflydelse
 Samskabelse er dog først og
fremmest et middel til at skabe
nye og bedre løsninger
gennem innovation


Ledelse af samskabelse
Været stort fokus på ledelse af egen
organisation og egne medarbejdere mhp. på at
skabe nogle forhånd givne resultater
 Samskabelse skaber imidlertid behov for nye
ledelsesformer, som involverer aktive borgere
og lokale interessenter mhp. at finde og
realisere nye og uopdagede løsninger:
1. Borgernær ledelse
2. Frivilligledelse
3. Ledelse af samarbejdsdrevet
innovation


Borgernær ledelse
Formål: at inddrage borgerne som aktiv ressource
 Borgernær ledelse deler ledelsesansvaret ud på
institutionsledere, medarbejdere og borgere
 For offentlige ledere betyder det øget fokus på:


– Hvilke medarbejdere og borgere, der kan udøve ledelse
– Kommunikation af mål og rammer for borgernær ledelse
– Faglige sparring med uformelle ledere

Distributiv ledelse giver et magttab hos formelle
ledere, men samlede ledelseskapacitet stiger
 Dilemma: både lede egen organisation og
processer, der opløser grænsen mellem
organisation og omgivelser


Frivilligledelse
Formål: at skabe frugtbart samspil med frivillige
 Hårdnakket myte at frivillige ikke kan/vil ledes
 Udfordringen er at lede uden at give ordrer og
bruge økonomiske tilskyndelser
 Ledelse af frivillige involverer rekruttering,
motivation, matchning, coaching, koordination,
sparring, beskyttelse, fastholdelse og terminering
 Det er medarbejderne, der skal lede de frivillige,
og det kræver kompetenceløft
 Dilemma: både lede frivillige og
understøtte deres selv-ledelse


Ledelse af samarbejdsdrevet
innovation
Formål: At skabe samarbejde og få samarbejdet til
at skabe innovation
 Ledere og medarbejdere skal skiftevis agere:


– Konvenere, der bringer de ‘rigtige’ aktører sammen, og
skaber klarhed om roller, rammer og proces
– Facilitatorer der skaber konstruktive samarbejdsprocesser
– Katalysatorer der stimulerer ‘disruptive’ ud-af-boksen
tænkning ved at skabe en passende forstyrrelse


Dilemma: både lede institutionen mhp. at skabe
sikker drift og lede risikofyldte processer, der
skaber innovation

Opskriften på samskabelse
1.

2.

3.

4.

Hvilket problem eller hvilken opgave vil jeg
gerne løse?
Hvem kan hjælpe mig med at løse denne
opgave?
Hvordan motiverer jeg dem til at samskabe en
løsning?
Hvordan designer jeg en god samskabelsesarena?

 LAD

OPGAVEN SÆTTE HOLDET!

