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ANALYSE  
Lige siden Poul Schlüters tid har nye regeringer altid forsøgt at 
skabe en mere effektiv offentlig sektor. 
 
Vi har fået en innovationsminister, og i regeringsgrundlaget 
hedder det, at regeringen ved årsskiftet 2017-2018 vil præsentere 
et program for fornyelse af den offentlige sektor. Det skal bidrage 
til at udvikle og effektivisere den offentlige sektor og give de 
offentligt ansatte større frihed i opgaveløsningen. 
 
Der kommer også en ledelseskommission, som skal understøtte 
god ledelsespraksis i den offentlige sektor og skabe større 
udveksling af ledere mellem den offentlige og private sektor. 
 
Sophie Løhde er blevet sat til et sisyfosarbejde. 
 
Udfordringen bliver at skubbe stenen længere op ad bakken, men 



hun skal oftere undgå, at stenen ruller nedad igen. 
 
Der er ikke nogen grund til at give op på forhånd, men 30-40 års 
arbejde giver ikke anledning til optimisme. Andre regeringer har 
forsøgt. Kan der tænkes egentligt nye tanker, eller risikerer man 
gammel vin på nye flasker?  
 
FOR NÆSTEN 35 år siden kom Schlüter-regeringens 
moderniseringsprogram. Problemstilling, sprog og terminologi 
minder i uhyggelig grad om, hvad vi hører i dag: 
»Hovedformålet... for modernisering af den offentlige sektor er at 
forny og forbedre det offentliges service... inden for de 
ressourcemæssige rammer, vi kender...  
 
Den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for at være for 
bureaukratisk, for dyr og for lidt serviceorienteret...«.  
 
Programpunkterne var decentralisering af ansvar og kompetence, 
markedsstyring, friere forbrugsvalg og ændrede 
finansieringsmekanismer, bedre publikumsbetjening og 
regelforenkling, leder-og personaleudvikling og øget anvendelse 
af ny teknologi. 
 
Det varige hovedresultat var decentralisering af budget-og 
økonomistyring. 
 
Parallelt med moderniseringsprogrammet så man på sygehusenes 
organisation og økonomi. Det varige resultat er den fortsat brugte 
ledelsesmodel med trojkaledelse (adm. direktør og læge-og 
sygeplejefaglige direktører). 
 
I NYRUP-REGERINGENS 1993-regeringsgrundlag var én af 



overskrifterne ' Fornyelse af den offentlige sektor'. Regeringen 
ville udvikle en målbevidst politik for fornyelse af den offentlige 
service og forbedring af borgernes rettigheder. Personalets 
muligheder for uddannelse, udvikling og indflydelse skulle 
forbedres. Og naturligvis skulle sektoren til stadighed være 
omstillingsparat, så service kunne ydes i overensstemmelse med 
borgernes behov, og så effektivt og billigt som muligt. 
 
I FOGH-REGERINGENS første regeringsgrundlag fra 2001 lød 
overskriften ' Forenkling og afbureaukratisering'. Der skulle gøres 
op med SystemDanmark, hvor reglerne havde taget overhånd. 
Man ville forenkle administrationen i den offentlige sektor. Under 
Finansministeriet skulle endda etableres en regelforenklingsenhed. 
Og ja, regeringen ville fremlægge et program for forenkling og 
modernisering af den offentlige sektor, en åben, enkel og lydhør 
offentlig sektor og en moderne sektor med optimal 
ressourceudnyttelse. 
 
I 2011-REGERINGSGRUNDLAGET for Thorning-regeringen 
stod bl. a., at regeringen ville iværksætte en reform med fokus på 
ledelse, faglighed og afbureaukratisering. 
 
Resultatet var en såkaldt ' tillidsreform' med 7 overskrifter: 1. 
Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater. 
2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for 
opgaveløsningen. 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og 
ansvar. 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på 
velbegrundet dokumentation. 5. Opgaveløsningen skal baseres på 
viden om, hvad der virker. 6. Ledelse og engagement skal fremme 
innovation. 7. Offentlig service skal inddrage borgernes 
ressourcer. 
 



FOA-formanden kaldte det dengang en »pussenusse-erklæring, 
som hvem som helst kunne skrive ned på 10 minutter«. Vi ved 
ikke, om tillidsreformen satte aftryk, eller om den var endnu et 
eksempel på varm luft. Men den skal utvivlsomt ses som et 
modsvar på tidens prygelknabe: New Public Management, der 
angiveligt er roden til alle ledelses-og styringsproblemerne i den 
offentlige sektor. 
 
I REGERINGSGRUNDLAGET for den første Løkke-regering i 
2015 var overskriften ' En moderne og velfungerende offentlig 
sektor'. Man ville øge kvaliteten og produktiviteten i den 
offentlige sektor. Borgerne skulle have større fleksibilitet og 
selvbestemmelse i hverdagen, og brug af velfærdsteknologi og 
digitalisering skulle øges. Det var en programmatisk ambition: en 
offentlig sektor, hvor man sætter mennesket før systemet. 
 
IDAG SER man nekrologer over New Public Management - uden 
at spørge om brugbare efterfølgere. Mette Frederiksen sagde på 
den nylige partikongres, at den rigtige styring for vores offentlige 
sektor ikke er NPM. Der er dog (heldigvis) også stemmer, der 
advarer mod at kaste barnet ud med badevandet, fordi NPM også 
har tilført styring og ledelse af den offentlige sektor noget godt, 
men desværre er NPM som et stykke sæbe: alting og ingenting - 
det er bare, hvad man ikke kan lide. 
 
KÆRE INNOVATIONSMINISTER, start arbejdet med at 
studere, hvad der er sket siden 1983, og hvad der kan læres heraf. 
 
Du skal have en ambition om at tænke ud af boksen og komme 
med genuine nye forslag. Gå dernæst videre med at identificere 
symptomerne på problemerne, f. eks. dokumentationskrav og 
manglende forståelse for professionerne. Fortsæt med én eller 



flere diagnoser, inklusive om dokumentationskravene har rod i 
politikernes evindelige svar på ' sager'. 
 
Overvej, om forslag til ' behandling' hænger logisk sammen med 
symptomer og diagnoser, og lad for guds skyld være med at hoppe 
på de nyeste dumsmarte løsninger. 
 
Hvad med et dokumentations-og regelstop: Nye ønsker modsvares 
hårdhændet af reduktion i dokumentation på andre områder. Lad 
være med at hyre McKinsey til at lave endnu flere rapporter 
baseret på overfladisk forståelse af grundproblemerne i den 
offentlige sektor. 
 
Sørg for, at din ledelseskommission ikke kommer til at synge 
sangen om at gøre som i den private sektor uden forståelse for, at 
vilkårene for ledelse i den offentlige sektor er anderledes end i den 
private. Og sørg endelig for, at mindst halvdelen af medlemmerne 
har praktisk ledelseserfaring både fra den offentlige og den private 
sektor. 
 
Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet. 
analyse@pol.dk 
NYTÆNKNING. »Lad være med at hyre McKinsey til at lave 
endnu flere rapporter baseret på overfladisk forståelse af 
grundproblemerne i den offentlige sektor«, lyder opfordringen til 
den nye minister for innovation, Sophie Løhde. Arkivfoto: Jens 
Dresling	  


