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til ledelseskommissionen 
Om udfordringer for god ledelse i den offentlige sektor, anbefa-
linger samt forslag til hvordan ledelseskommissionen hurtigt kan 
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Managementrådgiverne kommer her med branchens bud på, hvad det er vigtigt, at ledel-

seskommissionen særligt sætter spot på i anbefalingerne til, hvordan vi får bedre offentlig 

ledelse i Danmark. Vores erfaring fra konsulentopgaver for private virksomheder, stats-

lige departementer og styrelser, regioner, kommuner og offentligt drevne institutioner er, 

at vi på mange områder har en velfungerende offentlig sektor i Danmark. Samtidig er der 

dog også områder, hvor der er et stort uudnyttet potentiale i bedre styring og ledelse, der 

modsvarer de nuværende og kommende udfordringer.  

 

Afgørende for vores velfærd 
Mange af de ydelser, der i andre lande leveres helt eller delvist af private, står den offent-

lige sektor for i Danmark. Det gælder f.eks. vores børnehaver, sygehuse, universitetsud-

dannelser, hjemmehjælp m.m. 800.000 offentlige ansatte varetager centrale samfunds-

mæssige opgaver i vores velfærdssamfund. Vi har det klare billede, at der er gode mulig-

heder for at løfte ledelseskvaliteten yderligere for at bidrage til at øge velfærden i de kom-

mende år. 
 

LEDELSESOPGAVEN 

Ledelsesopgaven i den offentlige sektor er meget forskelligartet alt efter, om ledelsesop-

gaven består af at betjene det politiske niveau f.eks. ministre og borgmestre eller at lede 

en driftsorganisation. I departementer og borgmesterafdelinger er fokus på de politiske 

processer og få skabt politiske flertal for ministres og borgmestres politik. 

 

Modsat ledelsesjobbet med at lede en stor sagsafgørende forvaltning eller en driftsorga-

nisation som f.eks. et sygehus eller en børneinstitution. Her skal fokus primært være på 

driften.  

 

Vi har valgt at sætte fokus både på, hvordan ledelsen og styringen af driftsorganisatio-

nerne – som hjemmepleje, skoler, børnehaver og hospitaler kan styrkes. Men samtidig 

også have et klart øje for, at driftsledelse ikke kan ses isoleret. Det er politikerne samt 

embedsværket i centraladministration samt større offentlige forvaltninger, der udformer 

de overordnede rammer for opgavevaretagelsen i driftsorganisationerne. Ledelsesadfærd 

og -kulturen i centraladministrationen og den kommunale administration er derfor helt 

afgørende. 

 

I vores indspil har vi taget udgangspunkt i iøjnefaldende udfordringer for at drive optimal 

ledelse i den offentlige sektor.  Ud fra det har vi udarbejdet anbefalinger til, hvad vi mener, 

ledelseskommissionen skal adressere i sine anbefalinger. Vores anbefalinger har desuden 

stor fokus på, hvordan ledelseskommissionen hurtigt kan få afprøvet ideer til nye ledel-

sesformer i den offentlige sektor og hermed hurtigt få skabt en bevægelse mod styrket 

offentlig ledelse.  

 

Vi indleder med at præsentere vores anbefalinger. 
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Managementrådgivernes anbefalinger 
 
Skab klarere mål og større ledelsesrum 
De offentlige driftsledere skal have klarere og mere entydige mål for deres arbejde, og de 

skal have et større ledelsesrum til at udføre denne opgave. Det gør det muligt i større grad 

at sætte borgerne i centrum. Det større ledelsesrum kan skabes via regelforenkling og 

afbureaukratisering samt udvidelse af forsøget med frikommuner.  

 

Større fokus på proces- og projektledelse på tværs af fagsiloer  
For at kunne håndtere de nye udfordringer og kunne sætte borgerne i centrum skal der 

større fokus på proces- og projektledelse på tværs af fagsiloer i den offentlige sektor. Der 

skal gøres op med skarpe faggrænser og silotænkning. Der skal være mod til at gå nye 

veje, der krydser fagligheder, teknologier, kompetencer og arbejdsformer. Det kan være i 

form af relationel koordinering, matrixorganisering og distribueret ledelse, hvor beslut-

ningskompetencen i højere grad følger den, der løser opgaven. 

 

Innovationskultur og løsning af problemer i udbud 
Der skal mere fokus på udviklingen af service, velfærd og institutionerne ud fra analyser 

og dialoger med ”kunderne” (borgere, virksomheder m.m.) og medarbejdere. Der skal 

fremover ske offentlige udbud af opgaven med at komme med forslag til løsninger af of-

fentlige udfordringer. Det kan øge innovationskraften. 

 
Øget tillid 
Kulturen på de offentlige arbejdspladser skal ændres. Målet bør være øget tillid og gen-

sidighed på arbejdspladserne. Topledelsen skal igangsætte ændringen. 

 
Led ud fra de store fortællinger  
Ledelsen i den offentlige sektor skal i langt højere grad benytte sig af de store fortællinger 

for at skabe retning samt forandringer i organisationerne.  

 

EKSEMPEL 

Søren Pind havde i sin tid først som Justitsminister og siden som Uddannelses- og Forsk-

ningsminister bemærket, at privatliv og arbejdsliv flød sammen, og at folk arbejdede dag 

og nat - også på fridagene. Det fandt han uholdbart. Efter drøftelse med departements-

chefen meddelte han derfor, at de ansatte i Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke 

må ringe eller skrive til hinanden om søndagen. Formålet er at igangsætte en kulturæn-

dring. Ud over at blive meldt ud internt nåede nyheden også medierne. Her har udmel-

dingen fået stor opmærksomhed og har givet genlyd i andre organisationer. 

 
Lederne skal skabe den store fortælling om organisationens formål med arbejdet i de en-

kelte enheder. For eksempel: Hvad er vores formål med arbejdet i hjemmeplejen – hvil-

ken indsats skal vi yde over for de ældre m.m. Lederne skal samtidig tale ind til den stærke 

professionsetik, som eksisterer blandt mange grupper af offentlig ansatte. Det er en me-

get stærk motivationsdriver. 

 
Systematisk udpegning af talenter og ændret lederuddannelse 
Der bør ske en systematisk udpegning af talenter og ledere i den offentlige sektor. I ud-

pegningen af fremtidens ledere skal evner og lyst til ledelse være et af de centrale para-

metre. Men lyst til personaleledelse er ikke nok. Fremtidens offentlige ledere skal ud over 

at være gode personaleledere også i højere grad kunne tænke strategisk – herunder kunne 

indtænke ny teknologi.  
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Lederuddannelsen skal justeres til de ændrede krav til fremtidens offentlige ledere. 

Denne bevægelse er i gang. Moderniseringsstyrelsens nye PLUS satsning indeholder for 

eksempel mange af de rette elementer.  

 

Øget mobilitet imellem den offentlige og private sektor kan også være et element til at 

styrke det offentlige ledelseslag ved, at flere ledere kommer ind med andre erfaringer fra 

ledelse i private virksomheder.  
 
Øget dataanvendelse skal give bedre service 
Danmarks gigantiske datamængder om borgerne bør i højere grad bruges til at skabe en 

mere effektiv opgaveløsning og målrette ydelserne mere til den enkelte borger.  

 

Hvis data indsamles og opstilles på en mere systematisk måde, har de enkelte ledere, 

f.eks. kommunaldirektører mulighed for at sammenligne egne data med andres og ud-

vælge de relevante styringsparametre for den enkelte kommune og institution.  

 

En øget gennemsigtighed i data om brugertilfredshed og kvalitet i ydelsen kan desuden 

hjælpe lederne med at holde fokus på borgerne, ligesom de bedste kommuner/institutio-

ner m.m. kan udpeges, så andre kan lære af de bedste via ”benchlearning”.  
 
Tidligere anbefalinger til god ledelse 
I det arbejde kan tidligere anbefalinger til, hvordan der skabes god ledelse også inddrages. 

Managementrådgiverne har udarbejdet 5 dogmer for god ledelse, der gælder på tværs af 

den offentlige og private sektor.  

 

Linket: 
https://raadgiverne.di.dk/DIVidenraadgivernemener/Femdogmerforgodledelse/Pages/
femdogmerforgodledelse.aspx 
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Hvordan kan kommissionen hurtigt få sine ideer af-
prøvet og virkeliggjort? 
 
MR foreslår, at ledelseskommissionen ikke kun arbejder hen mod at aflevere analyser og 

skriftlige afrapporteringer som et resultat af sit arbejde. Kommissionen kan mere direkte 

medvirke til, at der bliver sat konkrete handlinger i gang, der kan initiere transformatio-

nen i den offentlige sektor. 

 

Henrik Horn Andersen, Implement Consulting Group:  

Arbejdet i ledelseskommissionen er designet efter den klassiske værktøjskasse for of-

fentlige kommissioner. Der er en klar adskillelse imellem analysefasen, design af løs-

ningerne og den faktiske implementering af dem. Der er, så vidt jeg kan forstå, ikke 

afsat ekstra midler til den vigtige implementeringsproces eller afprøvet forslag under-

vejs -  det kunne man håbe, at ledelseskommissionen tog med i deres overvejelser i deres 

afsluttende arbejde. 

 

MR’s forslag er derfor, at nogle af de midler, der er afsat til ledelseskommissionens ar-

bejde - herunder analyserne - med fordel i stedet kan bruges på at eksperimentere, lave 

prototyper og eksperimentel learning.  Det kunne give de første afprøvede resultater sam-

tidig med, at kommissionen afslutter arbejdet.  

 

For at kommissionens anbefalinger når bredt ud og får fodfæste, foreslår MR, at: 

 Ministre skal være rollemodeller for foreslåede løsninger. 

 Der skal udpeges pilotstyrelser, -kommuner og –institutioner. De skal have mu-

lighed for at sætte fuld skrue på implementering af kommissionens anbefalinger. 

 Medlemmerne af ledelseskommissionen skal gå i front og selv afprøve anbefalin-

ger og dogmer. 

 Resultaterne skal præsenteres i et sprog, der forstyrrer fremfor i pæne formule-

ringer. 

 Spil og apps skal få dialogen i gang – og få andre målgrupper ind i dialogen. 

 Anbefalingerne skal anerkende, at der ikke er én recept på god offentlig ledelse. 

De skal favne paradokser, give plads til refleksion og sikre handling. 

 

 

EKSEMPEL:  

Der kan designes ”fri-kommune forsøg” som en ramme, hvor institutioner og myndighe-

der fra alle niveauer kan søge om at afprøve/bidrage.  

 

Relevante initiativer kan desuden inkluderes i økonomiaftalen mellem regeringen og 

kommunerne/regioner. 
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Iøjnefaldende udfordringer for at drive optimal le-
delse i den offentlige sektor  
Baggrunden for disse anbefalinger er de mange udfordringer for god offentlig ledelse. Vi 

kommer med et bud på de mest iøjnefaldende. Udfordringerne er tematisk oplistede og 

optræder ikke i prioriteret rækkefølge. 

 

Mere kompleks ledelsesopgave 
Den offentlige sektor står over for mange udfordringer i de kommende år. Økonomien er 

presset på grund af krav fra befolkningen om flere ydelser samtidig med, at ressourcerne 

ikke vokser i samme omfang. For at takle dette pres ønsker politikerne en mere effektiv 

offentlig sektor.  
 

Samtidig er styring og ledelse i den offentlige sektor kompleks. Politiske beslutninger er 

resultat af kompromiser mellem flere politiske partier. Kursen og målet kan dermed blive 

mindre klart. Desuden er der flere ”bundlinjer” i spil. Overholdelse af budgetterne er i 

disse år en helt afgørende bundlinje, men opfyldelse af de politiske mål, indvirkning på 

social lighed, den grønne bundlinje, bruger- eller medarbejdertilfredsheden er også ek-

sempler på bundlinjer i det offentlige. Hvilken bundlinjen, der er vigtigst, kan skifte, hvis 

de politiske succeskriterier ændrer sig. 

 

Den private sektor opererer med én mere klar bundlinje - at skabe overskud til ejere og 

aktionærer. Men også her er der øget fokus på andre bundlinjer: den grønne, diversitet 

m.m., og flere virksomheder har tilsluttet sig FN’s Verdensmål. Disse bundlinjer påvirker 

i øget omfang den finansielle bundlinje.  

 

Konsekvensen er markant øgede krav om hurtig ledelsesmæssig reaktion og ”handling” 

på alle bundlinjer. Det gør ledelsesopgaven mere kompleks, da der er sammenhænge og 

afhængigheder mellem de enkelte bundlinjer. Det er sværere at kommunikere målet klart 

til medarbejderne, når målet ikke er klart. Opgaven og ledelsesudfordringen er derfor 

generelt mere kompleks i den offentlige sektor. 

 

Ledelsesrummet bliver indskrænket 
Da politikerne er meget fokuserede på at nå deres politiske mål, vedtager de nogle gange 

meget detaljerede lovregler med omfattende proceskrav. Det giver et lille råderum for de 

udførende led. Andre gange bruger de styringsværkstøjer, der sætter meget detaljerede 

outputmål. Politikerne går også af og til ind i enkeltsager og detailstyrer her. Lederne i 

centraladministrationen og stabsfunktioner medvirker i denne proces. 

 

Lederne på andre niveauer oplever derfor, at det politiske niveau ”blander” sig i deres 

ledelsesopgave og giver dem et for snævert ledelsesrum til at udføre deres opgave. Det 

kan føre til suboptimale løsninger, men også demotivere ledelsen, fordi der er for lille 

rum til lokalt at skabe den bedste løsning for borgerne. 

 

Morten Tamstorf, Mannaz A/S 

De offentlige ledere bliver reduceret til togførere, der kan køre tog på skinner, som andre 

har lagt og en del gange på skinner, de lokale ledere mener kunne være lagt mere hensigts-

mæssigt. Det gør det mindre attraktivt at være offentlig leder. 
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Konservative strukturer 
Strukturen i den offentlige sektor kan også være en hæmsko for optimal løsning af flere 

typer af opgaver. Den offentlige sektor er i stort omfang organiseret i hierarkiske siloer, 

der primært tænker på eget fagområde og ikke samtænker det med andre fagområder. 

Det kan betyde, at borgerne ikke oplever et koordineret og sammenhængende forløb.  

 

EKSEMPEL 

Erhvervsudvikling med mange offentlige aktører (kommuner, regioner, styrelser), der 

forfølger forskellige formål, svækker indsats og effekt af initiativerne og samtidig giver 

mindre ledelsesmotivation. 

 

Der er en tendens til, at sektorerne ser sig selv som ejer af hele værdikæden i forhold til 

løsning af opgaverne - fremfor at skabe mest mulig værdi i løsningen af en opgave og være 

åben over for andre måder at organisere opgaveløsningen på. Historiske eksempler på at 

der med succes er udbudt opgaver til private er f.eks. opgaven med at konstruere og an-

lægge broer. I dag er det baggrunden for konkurrencedygtige ingeniørvirksomheder, der 

løser en samfundsopgave effektivt og samtidig har stor eksportsucces. Der er et stort po-

tentiale for at udvikle velfærden, hvis vi tillader private og civile kræfter at byde ind med 

deres innovationskraft til at løse en række opgaver. 

 

Brian Jakobsen, Valcon:  

På uddannelsesområdet har selve kerneopgaven, dvs. læring, brug for ny opmærksomhed. 
Nye digitale teknologier som virtual reality og kunstig intelligens betyder, at rammerne for 
læring er i forandring. Det gælder også de fysiske rammer, som forsvinder i takt med, at 
undervisningen i stigende grad foregår digitalt. Et første skridt ville være at anerkende, at 
udfordringerne på uddannelsesområdet ikke kan løses fra centralt hold. I stedet kunne man 
sætte ’problemet’ i udbud og udnytte innovationskraften i det omkringliggende samfund. 

 

Stordrift er ikke svaret på alt 
Udgiftspresset og udfordringen med at få den offentlige sektor til at leve op til de stigende 

krav om flere ydelser til borgeren håndteres i dag i stort omfang hos beslutningstagere og 

centrale dele af embedsværket ved at have snæver fokus på budgetter og omkostninger 

her og nu. Ligeledes er der en stor tiltro til, at løsningerne skal findes i effektiviseringer 

og ved at skabe stor skala. Den offentlige sektor skal gå længere på literen. 

 

At skabe større enheder er vigtigt, når det sker for at samle ekspertisen og øge kvaliteten, 

som når ekspertisen på de specifikke uddannelses- og forskningsområder samles på færre 

stærke enheder. Men en ukritisk sammenlægning – kun med skala for øje - kan betyde, 

at der mistes fokus på helheder, værdiskabelse og effekt på længere sigt og øvrige bund-

linjer. Fusion af børneinstitutioner og fritidshjem, der betyder kæmpestore børneinstitu-

tioner og skolefritidsordninger, skaber skala og stordriftsfordele på kort sigt, men er må-

ske ikke det optimale for alle børns trivsel og langsigtede udvikling? 

 

 

Innovationsevnen er udfordret 
Generelt er der mindre fokus på at udvikle services, velfærd og institutioner ud fra ana-

lyser og dialoger med borgere ("kunder") og medarbejdere om, hvordan vi bedst løser 

påtrængende problemer og udvikler samfundet. Vi ser reelt ikke den store udvikling i 
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form af nye løsninger og ny organisering af opgavevaretagelsen. De fleste indsatser er 

centreret om overbygninger på den eksisterende organisation. 

 

EKSEMPEL 

I forbindelse med bygning af de mange nye supersygehuse er der ikke tænkt tilstrækkeligt 

i, hvordan denne gigantiske investering kan skabe innovation på sygehusområdet. Byg-

gerierne er f.eks. ikke planlagt, så der kan læres af erfaringerne mellem de enkelte byg-

gerier. Udbuddene har detaljerede kravsspecifikationer til m2, indretning, funktionalitet, 

mv. I stedet kunne man have sat selve kravsspecifikationen i udbud og bedt om løsnings-

forslag til, hvordan fremtidens sygehus leverer sundhedsløsninger i verdensklasse for 

borgerne. Det ville have frembragt løsninger, der indtænker ny innovative behandlings-

muligheder og de langsigtede omkostninger.  

 

 

Samtidig oplever centraladministrationen store udfordringer med at få politikker og re-

former implementeret decentralt i styrelser, institutioner og kommuner.  

 

Så vi hører ofte, at ledere har oplevelsen; ”der sker ikke noget ”nyt” - vi er stadig ikke 

agile nok”. Mange taler om ”borgeren i centrum”, men reelt kommer man længere væk 

fra brugere og borgere. Risici fylder mere og mere i beslutninger. Der er manglende glæ-

der og motivation hos medarbejdere og ledere, der arbejder hårdere for at opnå små for-

bedringer. 

 

Politikere og centraladministrationen mener, at det er implementeringen, der fejler bl.a. 

på grund af manglende lokale kompetencer hos de lokale ledere.  

 

En større brug af trial-and-error tilgangen og inddragelse af borgere og virksomheder vil 

øge innovationshastigheden og lette innovationen og skabe nemmere implementerbare 

løsninger. 

 

Brian Daniel Jacobsen, Valcon 

Der er masser af innovationskraft og innovative kompetencer i de offentlige organisa-

tioner. Men for reelt at udvikle ”nye veje” i velfærdssamfundet er man nødt til at erkende 

at ”stordrifts- og optimeringslogik” ikke skaber ”nye veje” – men i bedste fald kun mere 

af de samme km. /liter. Man er nødt til allerede fra tilblivelsen af reformer at indtænke 

et reelt samspil mellem forskellige aktører på tværs af værdikæder og ”siloer” i såvel 

formulering af løsning som i implementering. Det kræver helt andre styrings- og ledel-

sesprocesser end at etablere et nyt Statens It, Nævnenes Hus, Udbetaling DK etc.  

 

 

Vi udnytter ikke de teknologiske muligheder 
Der er dog ikke kun udfordringer for den offentlige sektor, men også en række muligheder, 

som det er vigtigt, at lederne griber. En bedre udnyttelse af ny teknologi og muligheder 

for digitalisering er helt afgørende for at skabe en bedre og mere effektiv offentlig sektor. 

Danmark er godt på vej her, men en fortsat transformation kræver, at de offentlige ledel-

ser har et ledelsesrum, der er bredt nok til at kunne gennemføre fornyelse af processer og 

ydelser. Samtidig skal vi have offentlige ledere, der evner at se de nye muligheder og har 

modet til at benytte dem. Tænkningen skal være: ”Hvad er det, der ikke er der, og hvorfor 

er det ikke det?” 
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NYE MULIGHEDER 

Et eksempel på en ændring på grund af nye teknologiske muligheder er et skift fra face-

to-face ydelser mellem offentlige ansatte og borgerne mod flere digitale tjenester. Ved 

digitale tjenester står borgeren selv for en del af opgaveudførelsen. Denne trend gælder 

uanset, om borgerne skal have behandlet en sag, i kontakt med sundhedssystemet eller 

modtage undervisning.  

 

De gigantiske datamængder om borgerne, virksomheder og de offentlige institutioners 

drift, som allerede findes, benyttes ikke i tilstrækkeligt omfang i ledelsesopgaven. Syste-

matisk brug af sammenlignelige data på tværs af sammenlignelige institutioner vil give 

mulighed for stærkere prioritering og opfølgning samt ikke mindst grundlag for inspira-

tion på tværs af institutioner. Flere potentielle styringsdata gør det muligt lokalt at vælge, 

hvilke parametre det er vigtigt for den enkelte kommune og institution at styre ud fra.  

 

Carsten Jørgensen, Deloitte 

Fremtidens offentlige ledere bør se data som et asset på linje med medarbejderressour-

cer og budgetter. Der er store uudnyttede muligheder i bedre anvendelse af data i rela-

tion til analyser af indsatser og effekt, i relation til serviceudvikling og i relation til 

prioritering. Det kræver nye ledelseskompetencer og et nyt mindset.  

 

 
Talent- og lederudvikling er ikke systematisk 
Talent- og lederudvikling kunne indtage en mere strategisk rolle i mange offentlige orga-

nisationer. Mange ledere udpeges primært ud fra deres faglige dygtighed og ikke deres 

ledelseskompetencer. Og langt fra alle topledere i det offentlige ser god ledelse som et 

afgørende element i at lykkes med strategien.  

 

Talenter bliver derfor ikke spottet og udviklet hurtigt og godt nok. Engagementet i orga-

nisationerne bliver dermed ikke i nærheden at være så højt, som det kunne være. Perfor-

mance bliver lavere, og der kommer større medarbejderomsætning. Resultatet for den 

offentlige sektor er større udgifter, lavere kvalitet, lavere produktivitet og en udfordret 

kultur. Forskningen viser, at motiverede medarbejdere kan yde op til fire gange mere. 

 

Rekruttering bliver sværere, hvis organisationerne har et dårligt omdømme blandt po-

tentielle ansøgere. Dårligt omdømme kan forstærke den mangel på arbejdskraft, der er i 

nogle funktioner i den offentlige sektor (jordemødre, læger m.m.) 

 

 

Behov for nye ledelseskompetencer 
De offentlige topchefer har i disse år en stor opgave med transformation af den offentlige 

sektor til fremtidens udfordringer. Det kræver øgede strategiske kompetencer og evne til 

at tilpasse organisationerne til den digitale tidsalder. Mange steder i den offentlige sektor 

er man godt på vej med denne opgave, men langt fra alle ledere er klædt på til opgaven. 

 

Mobilitet af ledere mellem den offentlige og private sektor er begrænset, muligheden for 

at overføre viden og ledelsesmetoder fra den private sektor bliver dermed mindre. Mu-

ligheden er klart til stede i mange funktioner, men tradition og vaner er en barriere. Her 

bør den øverste ledelse umiddelbart påvirke rekrutteringspolitikken. I andre roller ligger 

det ikke ligefor. Her kræver det et stærkere greb om kulturudvikling.  
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Erik Møberg, Rambøll Management Consulting A/S 

Der er store muligheder for at inddrage privatsektor erfaringer med lederrekrutterin-

ger. Dog vil mange lederstillinger inden for velfærdsdomænerne ikke tiltrække ledere 

med private erfaringer. Kulturen er klart anderledes end i den private sektor - relatio-

nen til interesseorganisationer fylder rigtig meget i nogle job, så der mere er behov for 

forhandlingskompetencer end ledelsesudvikling.  

 
 
Kultur og motivation 
Kulturen i mange offentlige institutioner er kontraproduktiv i forhold til at skabe inno-

vation og engagerede medarbejdere. Noget af det hænger sammen med en stærk nulfejls-

kultur. At undgå fejl er selvfølgelig altafgørende i f.eks. sundhedsvæsnet, da nogle typer 

af fejl kan have fatale konsekvenser. Det er meget vigtigt at have gode rutiner, så antallet 

af fejl minimeres. Men det er også centralt at have åbenhed om fejl og en kultur, som 

anerkender, at de forekommer samt at lære af dem for at undgå dem fremadrettet.  
 

Risikoen ved en stærk nulfejlskultur og fokus på en sikker drift er, at chefer og medarbej-

dere holder sig til kendte rutiner og er risikoaverse. Det er en dræber for innovation og 

arbejdsglæde.  

 

FORSKNINGEN VISER BL.A: 

Ledelse gør en forskel for tillid og samarbejde. Den nærmeste ledelse gør en forskel i 

forhold til medarbejdernes oplevelse af kerneopgaven. De medarbejdere, som anser deres 

nærmeste leder som visionær og retningsanvisende, oplever i højere grad end deres kol-

legaer, at organisationen opnår positive resultater i forhold til kerneopgaven. 1 

 

Lederne er ikke gode til at italesætte det højere formål med arbejdet i den offentlige sek-

tor. Dermed forpasses en mulighed for at skabe retning og motivation blandt medarbej-

derne. Fagprofessionelle som f.eks. sygeplejersker, lærere og læger har ofte valgt deres 

profession, fordi de gerne vil hjælpe andre mennesker. Medarbejderne i politiet vil gerne 

passe på andre mennesker og opretholde orden m.m. Når offentlige ledere ikke formår at 

tale ind til de offentlige ansattes kald, får de ikke fat i det, der motiverer deres medarbej-

dere. 

 

Henrik Horn Andersen, Implement Consulting Group 

Offentlige ledere glemmer alt for ofte at tale ind til ”det store formål”, nemlig at mange 

medarbejdere i den offentlige sektor f.eks. sygeplejersker har valgt deres profession, 

fordi de brænder for at hjælpe andre mennesker og gøre en forskel for samfundet. Le-

derne skal i langt højere grad indtænke den motivationsfaktor i deres ledelsesarbejde, 

da det er en kilde til øget engagement og produktivitet.  

 
 

Stive regler for samarbejde med medarbejderne 
En dialogpræget ledelsesform, der inddrager medarbejderne i relevante beslutninger, er 

vigtig for at få gode faglige resultater og medarbejdere, der trives. I den offentlige sektor 

har man formaliseret medarbejderinddragelsen via MED-systemet, der skal sørge for at 

skabe en dialog mellem ledelsen og medarbejdere.  

 

                                                        
1 KORA 2017: Tillid og samarbejde på statslige arbejdspladser - En undersøgelse af seks arbejdspladsers 
arbejde med tillid og samarbejde. 
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MED-systemet (medindflydelses- og medbestemmelsessystemet) er en række udvalg, 

hvor ledelse og medarbejderrepræsentanter i den offentlige sektor drøfter spørgsmål med 

relevans for medarbejderne – som budgettets konsekvenser for arbejdspladsen, persona-

lepolitikken, omorganiseringer, arbejdsmiljø mv.  

 

Systemet kan opleves som relativt tidskrævende og formalistisk om end, der er store for-

skelle fra forvaltning til forvaltning. Vi oplever, at mange ledere også fint evner at arbejde 

med og rundt om MED-systemet, men det bliver en udfordring i det omfang, medarbej-

dernes interessevaretagelse bliver et højere formål end effektiv løsning af kerneopga-

verne. Det er endvidere påfaldende, hvor mange ressourcer der bruges. Spørgsmålet er, 

om de samme gevinster kunne opnås på en mindre ressourcekrævende og regelbundet 

måde. En undersøgelse fra 2010 viste f.eks., at kommunerne i alt brugte 2.000 årsværk 

om året på MED-systemet. (KORA 2010).  
 
  

  



 

 12 

 
 
Bidragsyderne: 
 
Senior Partner Henrik Horn Andersen, Implement Consulting Group P/S 

Senior Vice President Morten Tamstorf, Mannaz A/S 

Senior Partner Brian Daniel Jacobsen, Valcon A/S  

Senior Director Erik Møberg, Rambøll Management Consulting A/S 

Partner and Public Sector Industry Leader Carsten Jørgensen, Deloitte 

 
Der er desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af Mana-

gementrådgiverne om udfordringerne for offentlig ledelse. Disse bidrag er indarbejdet i 

anbefalingerne. 

 
 
 
Om Managementrådgiverne 
  
Managementrådgiverne omsatte for 19,2 mia. kr. i 2016, hvoraf over 80 pct. gik til det 

indenlandske marked. Eksporten er vokset en del i betydning gennem en længere periode.  

 

Managementrådgiverne leverer både ydelser til den offentlige og private sektor. De stør-

ste aftagere af ydelser er den private sektor, der aftager omkring 70 pct. af manage-

mentrådgivernes omsætning, mens godt 30 pct. afsættes til den offentlige sektor. 

 

Managementrådgiverne leverer en lang række serviceydelser, herunder rådgivning i 

forbindelse med transformation og strategi, it-rådgivning og analysearbejde. 

Rådgivning om transformation og strategi betyder mest for managementrådgiverne, og i 

2015 udgjorde konsulenternes rådgivning herom 36 pct. af den samlede omsætning. It -

rådgivning fyldte knap 20 pct. af managementrådgivernes omsætning, mens analysear-

bejde (eksempelvis markedsanalyser og evalueringer) udgjorde godt 14 pct. af den sam-

lede omsætning. 

 

Managementrådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt rådgiver 

og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og den offentlige sektor. 

Medarbejderne har et højt kompetenceniveau. Personer med en lang videregående ud-

dannelse udgør 35 pct. af de beskæftigede i branchen. Managementrådgiverne har også 

relativt flere beskæftigede med en kort og mellemlang videregående uddannelse sammen-

lignet med erhvervslivet som helhed. 

  

Managementrådgiverne har således omfattende erfaring med konsulentopgaver for pri-

vate virksomheder, statslige departementer og styrelser, regioner, kommuner og offent-

ligt drevne institutioner og virksomheder. Det giver en unik indsigt i styrings- og ledel-

sesudfordringen i den offentlige sektor – og hvad der skal til for at skabe god ledelse. 

 

 


