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13 teser skal gøre det ud for en rettesnor for offentlige ledere. Men ser 

man på tesernes indhold, gør de os ikke meget klogere på, hvad det vil 

sige at være leder i den offentlige sektor. 
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I 500-året for Luthers revolutionære teser har Ledelseskommissionen åbenbart 

fundet det fristende at forsøge sig med en række teser om offentlig ledelse. 

Der er dog ikke meget revolution over kommissionens teser. Det kan være 

fornuftigt. Mere bemærkelsesværdigt er det, at der heller ikke er noget særligt 

offentligt over dem. Tese 4 og 7 ville nok være formuleret anderledes, hvis det 

var rettet mod den private sektor, men bortset fra det er det svært at se, hvor-

dan teserne er rettet mod offentlig ledelse. 

 

Hver for sig er teserne svære at være uenige i. Det betyder dog også, at de 

mest interessante spørgsmål for mange af dem vedrører det, der ligger uden 

for teserne. Lederens fokus på værdiskabelse for borgeren er formodentlig en 

god ting (Tese 1), men hvad har betydning for, hvor meget fokus en offentlig 

leder har på værdiskabelse for borgeren? Og hvad betyder egentlig ”værdi-

skabelse for borgeren” i en offentlig kontekst? Værdiskabelse må vel hænge 

snævert sammen med det politisk fastsatte formål med den offentlige aktivitet, 

men da disse formålsformuleringer ofte er formuleret i brede og vidtløftige 

vendinger, er det mere interessante spørgsmål, hvordan vejen herfra og til 

værdiskabelse for borgeren ser ud? 

 

Det er formodentlig også rigtigt, at lederes nærvær og tilgængelighed kan ska-

be bedre resultater (Tese 3). Men hvorfor er det, at nogle offentlige ledere er 

mere optagede af gode relationer til forvaltningen og det politiske niveau end 

på at udvikle medarbejdernes kompetencer og indsats? Ifølge amerikansk 

forskning, der sammenlignede offentlige og private skoler, var private skolele-

dere langt tættere på medarbejdere og opgaveløsning end offentlige skolele-

dere. En væsentlig forklaring var tilsyneladende, at de private skoleledere blev 

belønnet efter det elevgrundlag (kunder), de kunne trække til skolen, imens de 

offentlige skoleledere primært blev belønnet for, hvor gode relationer de havde 

til det politisk-administrative beslutningsniveau (bevillingsgiverne). Mon ikke 

det også er relevant for nutidens offentlige driftsledere i Danmark, og hvis ja, 

hvad vil kommissionen anbefale, at man gør ved det? 

 

Næsten halvdelen af kommissionens teser (Tese 8-13) vedrører ledernes per-

sonlighed og personlige udvikling. Det må tolkes sådan, at det primært er her, 

kommissionen mener, skoen trykker i forhold til offentlig ledelse. Men er der 

egentlig belæg for det store fokus på lederpersonlighed? En del klassiske 

studier af offentlige ledere peger på omstændigheder frem for personlighed, 

når de skal forklare ledernes adfærd og prioriteringer. Det handler om organi-

sationens historie, omgivelser, opgaver og mission. Og hvad er egentlig en 

god lederpersonlighed (Tese 11)?  

 

Det ville være livgivende for den danske debat om styring og ledelse i den 

offentlige sektor, hvis Ledelseskommissionen i sit videre arbejde fremfor skrå-

sikre teser om personaleledelse løfter blikket og sætter fokus på de virkelige 
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og reelle udfordringer og dilemmaer, som mange offentlige ledere står i. Til 

inspiration følger her nogle eksempler. 

Diffuse mål 

De politisk vedtagne målsætninger bag megen offentlig virksomhed er svære 

at omsætte til praksis. Tag Folkeskolelovens formålsparagraf som eksempel. 

Ifølge denne skal folkeskolen i samarbejde med forældrene give kundskaber 

og færdigheder, der forbereder eleverne til videre uddannelse, giver dem lyst 

til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem 

forståelse for andre lande og kulturer samt bidrager til deres forståelse for 

menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige ud-

vikling. Det er endda ikke hele formålsparagraffen, for dertil kommer, at skolen 

skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne mulig-

heder og baggrund for at tage stilling og handle. Men der er mere endnu, for 

formålsparagraffen tilsiger desuden, at folkeskolen skal forberede eleverne til 

deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-

styre, hvorfor skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og de-

mokrati. 

 

Folkeskolelovens formålsparagraf er med tiden nok blevet særlig lang, men 

tilsvarende diffuse målsætninger gælder for en række andre offentlige service-

områder. Det er målsætninger, hvori er indbygget dilemmaer og svære priori-

teringer for de offentlige ledere, der er sat til at omsætte de fine ord til praksis. 

Hvordan skal hensynet til faglige kundskaber i folkeskolen eksempelvis væg-

tes over for hensynene til alsidig udvikling og fantasi? Det ville være nemmere 

at være skoleleder, hvis det kun handler om, hvor gode eleverne er til at regne 

og stave, men det gør det ikke. Hvad er Ledelseskommissionens anbefalinger 

til de offentlige ledere, der er sat til at omsætte disse diffuse politisk vedtagne 

målsætninger til ”værdiskabelse for borgeren”? 

Vage mål 

Det bringer os videre til en anden central udfordring for offentlige ledere: Hvor-

når ved de, at opgaven er løst tilfredsstillende? Svaret er, at det kan de aldrig 

vide med sikkerhed. Det skyldes først og fremmest politikernes manglende 

evne og/eller vilje til at specificere, hvornår en opgave er løst ”godt nok”. Et par 

sager fra SKAT viser udfordringens praktiske relevans. I forhold til SKATs 

ejendomsvurderinger konkluderede Rigsrevisionen i august 2013, at man på 

den ene side ikke kan forvente, at den enkelte vurdering skal ramme salgspri-

sen i det enkelte salg, men at vurderingernes træfsikkerhed omvendt er for lav, 

når tre ud af fire ejendomme enten er overvurderede eller undervurderede. 

Der er imidlertid et stort spænd mellem en træfsikkerhed på 100 pct. og en på 

25 pct., og der har aldrig været taget politisk stilling til, hvor den acceptable 

fejlmargin ligger.  
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Sagen om SKATs håndtering af negativ moms indeholder nogle af de samme 

elementer. I 2016 kom Rigsrevisionen med en skarp kritik af, at kun 2 pct. af 

sagerne i 2015 blev kontrolleret af SKAT. Men om 5, 10, 15, 50 eller 100 pct. 

kontrol er det acceptable niveau, er der ikke taget stilling til, hverken af Rigsre-

visionen eller politikerne. Den udfordring er ikke blot løst ved: ”… en klar dia-

log, feedback i styringskæden og gensidig respekt for arbejdsdelingen mellem 

politiske opdragsgivere og udførende led” (Tese 7). 

Det dobbelte hierarki 

Kommissionens teser retter sig i høj grad mod ledelse og motivation af det 

offentlige personel. At det er en vigtig side af ledelsesopgaven er oplagt. Men 

samspillet med personalet handler ikke kun om dialog og motivation. Det 

handler også om magt og retten til at lede og fordele arbejdet. Det handler om 

det dobbelte hierarki, som man de facto har opbygget på de offentlige ar-

bejdspladser, hvor man ved siden af det almindelige driftshierarki har udviklet 

en særdeles fintmasket aftale- og samarbejdsorganisation, hvor medarbejder-

ne via tillidsrepræsentanter forhandler med ledelsen om både stort og småt. 

Det system har mange kvaliteter og hyldes ofte som en central del af den 

Danske Model. 

 

Men systemet har også nogle negative konsekvenser, som har fået meget lidt 

opmærksomhed – både blandt forskere og i den almindelige politisk-

administrative debat om offentlig styring og ledelse. For det første bruges der 

rigtig mange ressourcer på disse MED-systemer i det offentlige, men om ge-

vinsten ved MED-systemet står mål med ressourceforbruget, det ved vi ikke, 

og det kunne fortjene at blive belyst. 

 

Der, hvor det for alvor bliver interessant, er, hvad det dobbelte hierarki bety-

der, når der i organisationen skal implementeres forandringer og effektiviserin-

ger. For i en løntung offentlig servicesektor betyder effektivisering og udvikling 

næsten altid, at der enten skal fyres medarbejdere, at medarbejderne skal 

arbejde hurtigere og/eller løse deres opgaver på en ny måde, og/eller at med-

arbejdere skal flyttes til nye opgaver/nye arbejdspladser. 

  

I alle tilfælde er der grobund for solid modstand fra medarbejderne og ikke 

mindst fra de professionelle medarbejderrepræsentanter med de stærke per-

sonaleorganisationer i ryggen. Forposten i den kamp er driftslederne. De får 

måske nok en vis opbakning internt i organisationen, men når konflikten med 

personaleorganisationerne raser, står de som hovedregel ganske alene, og 

signalerne oppe fra er ikke først og fremmest opbakning til effektiviseringsstra-

tegien, men derimod et ønske om hurtigst muligt at få skabt ”ro på bagsmæk-

ken”. 
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Det rejser spørgsmålet: hvor er de stærke tilskyndelser for driftslederen til at 

kaste sig helhjertet ind i denne kamp for at få ført effektiviseringerne og foran-

dringerne igennem ude i det yderste led, der hvor resultaterne faktisk skal 

leveres? Man kan bruge nok så mange ressourcer på at uddanne nye super-

ledere i den offentlige sektor, men hvis man reelt sætter de ledere, der skal 

levere resultaterne, i en situation, hvor de har stærkere tilskyndelser til at age-

re tillidsrepræsentant for medarbejderne end forandringsagenter for den poli-

tisk-administrative topledelse, kan en stor del af indsatsen risikere at være 

spildt.   

Hvad er konsekvensen? 

Fælles for de ovenfor skitserede udfordringer er, at de på den ene eller den 

anden måde afspejler det politiske udgangspunkt for offentlig ledelse. Det 

politiske udgangspunkt kan man naturligvis vælge at ignorere, men spørgsmå-

let er, hvor stor nytten er af at opfordre politikerne til at opføre sig, som om de 

ikke er politikere, og de offentlige ledere, som om de er ledere i den private 

sektor og ikke i den offentlige. 

 

Man kan imidlertid også gå en anden vej. Afsættet er her en anerkendelse og 

accept af, at politikerne gerne vil have den offentlige sektor til at løse en lang 

række hver for sig temmelig komplicerede og svære opgaver, fordi de mener, 

at det giver et bedre og mere retfærdigt samfund i den sidste ende. De vil også 

gerne have politisk lydhørhed, men ønsker samtidig responsivitet i opgaveløs-

ningen over for konkrete afvigelser og problemer, der ikke passer ind i skabe-

lonen. Det sidste i sund erkendelse af, at selv kvikke politikere og topledere 

ikke kan tage stilling til alt. 

 

Med det udgangspunkt er der skabt grundlag for en anden tilgang til styring og 

ledelse af den offentlige sektor. For det første følger det, at kun de offentlige 

ledere, som forstår de politisk satte vilkår, hvorunder de må arbejde, er i stand 

til at løse ledelsesopgaven. Deri ligger også, at erfaring og solidt kendskab til 

organisationens opgaver, omgivelser, interessenter, regelgrundlag, kultur og 

mission burde være efterspurgte kompetencer hos offentlige ledere. Den nød-

vendige omkostning er lavere mobilitet og udveksling af ledere og medarbej-

dere på tværs af den offentlige sektor. Alternativet er at sænke ambitionerne 

og forenkle kravene til de offentlige organisationer. 

 

For det andet har dette udgangspunkt konsekvenser for, hvordan vi udvikler 

og reformerer den offentlige sektor. Organisationer, såvel private som offentli-

ge, er konservative i den forstand, at rutiner og programmerede løsninger er 

selve essensen af enhver organisation. Det betyder ikke, at de er uforanderli-

ge. Offentlige organisationer forandrer sig hele tiden. Men det betyder, at store 

forandringer er forbundet med betydelig risiko for tab og fejl, individuelt såvel 

som kollektivt. Det skyldes netop de diffuse målsætninger, de komplekse of-
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fentlige organisationer samt en høj grad af gensidig afhængighed i opgaveløs-

ningen på tværs af sektorer og organisationer. Reformtilgangen bør derfor 

være: Gør det enkelt, små skridt ad gangen, et skarpt blik for djævlen i detal-

jen og en plan for, hvordan målene bag reformen gøres troværdige i praksis.  

Alternativet, hvis man vil styrke gevinstchancerne ved store og hurtige refor-

mer, er at gøre kravene til den offentlige sektor så enkle, at stort set enhver 

kan administrere dem. 

 

 

Relevant litteratur: Jørgen Grønnegaard Christensen og Peter Bjerre Morten-

sen (2016). I politikkens vold. Offentlige lederes vilkår og muligheder, Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag. 

 


