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Disposition 
1.  Hvor kommer vi fra?  

1. Velfærdsstaten og kommunalreformerne 1970 og 2007 
2. Ledelsesreformer – New Public Management på dansk 
3. Teknologiske innovationer (IKT; Medicin; velfærd) 

2.  Hvor er vi nu? 
1. Velfærdsstaten og forvaltningsstrukturen 
2. Ledelsesreformernes paradokser 
3. Teknologisk og organisatorisk innovation 

3.  Hvor er vi på vej hen? 
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HVOR KOMMER VI FRA I?  
VELFÆRDSSTATEN OG KOMMUNALREFORMERNE 
1970 OG 2007 
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Fire epoker i udviklingen af den  
Danske velfærdsstat (lange historie) 
1660-1848:  Enevælden; Adel i administration; fra 1825 jurister 
1849-1890:  Konsolidering af det konstitutionelle demokrati;  
1891-1945:  Øget demokratisering og langsom ekspansion af 

velfærdsstaten; Parlamentarisme 1901; Kvinder 1915; 18 år 1978 
1946 -1980:  Hurtig vækst i velfærdsstaten (især fra 1960); 

1970 Kommunalreformen: fra godt 1300 sogne og 86 
købstæder til 275 kommuner; Fra 25 til 14 amter 

1981-2015:  Reorganisering og forsøg på at reducere væksten i 
den offentlige sektor; NPM; 2007 Strukturreformen – fra 
271 til 98 kommuner; Fra 14 amter til 5 regioner 
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3 modeller for velfærdsstatens organisering 

Korporative model: Bidragsfinansieret (mest). Knyttet til besk. 
Familie. Tryghed. Kontinentaleuropa 

 
Universelle model: Mest Skattefinansieret. Medborger-baseret. 

Individ. Tryghed+lighed. Skandinavien 
 
Residuale model: Mest Skattefinansieret. Behovsbaseret. 

Afbøde fattigdom. Angelsaksiske lande 
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Kendetegn ved den nordiske velfærdsmodel 

Overvejende universelle ordninger 
Høje mindsteydelser 
Stor vægt på serviceydelser (care) 
Investering i uddannelse (social investering) 
Høj brugerindflydelse 
Har været i top mht. at sikre medborgerskab, social kapital (tillid), 

lykke (tilfredshed) 
Har undgået opdeling / dualisering af samfundet 
Højt skatteniveau (samlet set – ikke skat på løn) 
(Har den sundeste økonomi! Ikke del af definitionen – men det har 

de!!) 
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Gini. Endnu størst lighed i Norden 
OECD	   C.1975 C.1985 C. 1995 2000 C. 2005 C. 2009 
Denmark .221 .215 .226 .232 .248 
Sweden .212 .198 .211 .243 .234 .259 
Finland .235 .207 .228 .261 .269 .263 
Norway .234 .256 .261 .276 .250 
   Av. Nordic .215 .228 .248 .253 .255 
Netherlands .251 .259 .282 .278 .271 .294 
Belgium .274 .287 .289 .271 .269 
Germany .257 .272 .270 .298 .295 
Austria .236 .238 .252 .265 .265 
France .300 .270 .270 .270 .293 
   Av. Continental .265 .270 .272 .275 .283 
Italy .309 .348 .343 .352 .337 
Spain .371 .343 .342 .319 .309 
   Av. Ita+Spain .340 .346 .343 .336 .323 
U K .282 .325 .354 .370 .335 .341 
USA .316 .338 .361 .357 .381 .378 
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2006	  kort	  Danmark	  
271	  kommuner	  (275	  i	  1970)	  
14	  amter	  



 10  

2008	  kort	  Danmark	  
98	  kommuner	  
5	  regioner	  
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Hvor kommer vi fra  II?  
Ledelsesreformer – New Public Management på dansk 
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Baggrunden for NPM 
Velfærdsstatens kraftige vækst havde med forskellig styrke 

kendetegnet de fleste avancerede vestlige samfund i årtierne 
efter 2 verdenskrig 

International udvikling præget af oliekriser, stigende arbejdsløshed, 
stagflation og et idémæssigt opgør med Keynes’ ideer om den 
regulerede kapitalisme 

NPM er udviklet som mere eller mindre sammenhængende bud på 
den generelle problemstilling, der opstod i kølvandet på 
udviklingen af de store serviceproducerende velfærdsstater i 
årtierne efter anden verdenskrig: Hvordan fremmes en 
mere rationel og effektiv produktion af 
velfærdsstatslige serviceydelser  
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New Public Management (NPM) 

Er siden Hood 1991 blevet en fællesbetegnelse på den bølge af 
ledelsesreformer, der blev sat på dagsordenen i 1980erne i 
kølvandet på 1970ernes kriser. 

Der er tale om ganske forskellige bud på løsningsmodeller, men 
fælles for dem er at de er transnationale og har et fokus på 
rationalisering og effektivitet og en tendens til at sætte 
politik i parantes. 

Der er to hovedlinier i de mange styringsideer: Et 
markedsparadigme og et ledelsesparadigme 
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NPM og udviklingen i den offentlige sektor 

1980erne: Fra vækst til omstilling 
1.  Mål- og rammestyring 
2.  Ledelse gennem resultater 
3.  Privatisering og markedsmekanismer 
4.  Borgerinddragelse/orientering 
1990erne: Praktisering af NPM ideer på decentral basis 
1.  Kontraktstyring 
2.  Lederuddannelser 
3.  Bestiller-Udfører modeller 
4.  Forskellige ledelseskoncepter fra privat sektor importeres 
2000erne: Stærkere statslig styring af reform processer 
Strukturreformen 2007: Fra 271 til 98 kommuner; fra 14 amter til 5 regioner 
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Opgave 

5 minutter ved bordene 
 
Lav en top tre liste med de tre vigtigste ledelseskoncepter på jeres 

arbejdsplads I øjeblikket 
 
Kan I blive enige om top tre? 
Hvad er de tre vigtigtste og hvad går de ud på? 
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Hvor kommer vi fra III? 
Teknologiske innovationer (IKT; Medicin; velfærd) 
 
 

1.  Digitalisering 
2.  Medicinsk- og velfærdsteknologi 
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Digitalisering 
Digitalisering: Processen at beskrive fænomener ved hjælp af 

tal - i sin enkleste form: 0 eller 1 
(Fra dansk wikipedia) 
 
Eget bud på definition: 
De socio-kulturelle fænomener som opstår i den proces 

hvor (næsten) alt transformeres til digital form  
(standardiseret let overførbar form) 

 
Eksempler: Bøger, Musik, film, billeder, Person oplysninger, 

tekniske tegninger, … etc.  
 
 
 
 
 



 20  

Definition af digital forvaltning 
Digital forvaltning er baseret på informations- og 

kommunikations-teknologi (ikt) 
 
Digital forvaltning udspiller sig i den offentlige sektor 
 
Digital forvaltning rummer både  
 
1.  den interne administrative sagsbehandling i 

forvaltningen (back office) og  
2.  den eksternt rettede information og kommunikation 

med borgere, virksomheder og andre 
samfundsaktører (front office) 
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Historisk udvikling – fasemodel 
Anvendelsen af IT i den offentlige sektor 

Periode Typiske teknologier Anvendelse “Fase” 

1970erne-
tidlige 80ere 

Terminaler 
Centraliserede løsninger 

Ekspertdomineret 
segmenteret 
Intern  

Etablering 

Midt 80erne-
starten af 
90erne 

Micro computere 
Distribueret computing 
EDI 

Desk  top 
Administrative systemer 
Generel anvendelse  

Modning 

Midt 90erne – 
starten af 2000 

Internet Transaktionsbaseret 
perspektiv 
Prædefinerede og 
standardiserede 
serviceydelser 

Gennembrud 

Starten af 
2000 - ? 

Mobil kommunikation 
WIFI adgang 

Dataejerskab over til 
eksterne brugere 
Digitale identiteter 

Vækst 
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Innovation og konsekvenser I 

Solows paradoks: ”Jeg ser computere alle steder undtagen i 
produktivitetsstatistikken” (Solow 1987) 

Dynamoen, computeren, de historiske økonomer og 
produktivitetsparadoks (David 1990) 

Fra omkring 1995 – produktivitetsstigninger korrelerer positivt 
med stigninger i investeringer i IT – især i USA. Især 
virksomheder og brancher som samtidig investerer i 
organisatorisk innovation oplever produktivitetsstigninger 
(Brynjolfson & Saunders, 2010) 
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Innovation og Konsekvenser II 

IKT innovation 

Organisatorisk 
innovation 

Konsekvenser: (tilsigtede og 
utilsigtede) 
1. Økonomisk performance 
(produktivitet mv.) 
2. Retfærdighed 
3. Demokrati 
4. Styrbarhed 
5. Magtfordeling 
6. Andre vigtige konsekvenser? 
•  Retssikkerhed 
•  Driftssikkerhed 
•  Big brother samfund 
•  Ulighed? 
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Grundlæggende budskab 

Enorme investeringer og mange fiaskoer – både offentligt og 
privat – under 30 % af offentlige investeringer i IKT anslås 
som successer  

 
IKT innovation giver først og fremmest produktivitetsgevinst, 

hvis det komplementeres med organisatorisk innovation 
 
Særligt 7 former for praksis ser ud til at korrelere positivt med 

IKT produktivitetsgevinster 
 
Investeringen i hardware og software udgør under halvdelen af 

de krævede investeringer for at få succes 
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HVOR ER VI NU I? 
VELFÆRDSSTATEN OG 
FORVALTNINGSSTRUKTUREN 
 



 29  

2008	  kort	  Danmark	  
98	  kommuner	  
5	  regioner	  
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De primærkommunale opgaver 
•  Folkeskolen (6-15 år) gratis. Private skoler primært (ca. 80%) 

skattefinansieret 
•  Skolefritidsordningen – primært skattefinansieret 
•  Ældreplejen – skattefinansieret 
•  Dagpleje og børnehaver (1/2-5 år) – primært skattefinansieret 
•  Parker, veje og byplanlægning 
•  Forsyningsvirksomhed: Vandforsyning og rensning, renovation, 

elektricitet og varmeforsyning 
•  Arbejdsmarkedsforanstaltninger og Overførselsindkomster 
•  Sundhedsopgaven 
Siden slutningen af 1970erne har godt og vel 30 % af 
arbejdsstyrken arbejdet I den offentlige sektor – flest I 
kommunerne (ca. ¼ del i dag) 
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Det er en anderledes situation end på 
sygehusene! 
Vi har i Danmark 54 offentlige sygehuse. Der arbejder 107.078 fuldtidsansatte på de 

offentlige sygehuse, fordelt på  
14 procent læger  
33 procent sygeplejersker  
10 procent plejepersonale (sosu'er mv.) 

 
13 procent andet sundhedsfagligt personale  
30 procent øvrigt personale, herunder blandt andet psykologer, administrativt personale, 

rengøring, teknisk personale m.v.  
3.510 alment praktiserende læger og 901 speciallæger har overenskomst med regionerne.  
 
Kilde: 

http://www.regioner.dk/aktuelt/temaer/fakta+om+regionernes+effektivitet+og+
%C3%B8konomi/kopi+af+fakta+om+sundhedsv%C3%A6senet 
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Opgave 
5 minutter ved bordene 
 
Hvad er de væsentligste forskelle ved at arbejde som sygeplejerske 

på hospitalerne og i kommunerne? 
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HVOR ER VI NU? 
Ledelsesreformernes paradokser 
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Paradokser, dilemmaer, trade-offs, mv. 

Paradoks: Tilsyneladende selvmodsigende påstand 
 
Dilemma: Uanset hvad man gør vil det føre til noget betænkeligt – 
man må vælge mellem to onder 
 
Trade-offs: Løsningen af et problem skaber uundgåeligt et andet – 
eller - mere af noget man ønsker sig medfører uundgåeligt mindre af 
noget andet man ønsker sig 
 
Grænse: Et punkt/en værdi som ikke må overskrides 
(smertetærskel, etc) 
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Syv Paradokser i Styringsreformer I 

1.  Øge politisk kontrol/frigøre ledere til at lede/myndiggøre 
brugere (og medarbejdere) 

 
2.  Skabe autonome kerneydelsesfokuserede organisationer/bore hul i 

siloerne og forbedre horisontal koordination  
 
3.  Motivere medarbejderne og ændre kulturen/svække faste 

ansættelser og skære ned 
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Syv Paradokser i Styringsreformer II 

4.  Øge samfundsmæssig effektivitet/skærpet output kontrol og  
ledelsesmæssigt ansvar 

 
5.  Reducere papirarbejde og bureaukrati/skærpe kontrol og 

dokumentation 
 
6.  Fremme fleksibilitet og innovation/øge borgernes tillid og 

dermed statens legitimitet gennem stabil drift 
 
7.  Prioritere besparelser/forbedre kvaliteten af offentlig service 
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2008	  kort	  Danmark	  
98	  kommuner	  
5	  regioner	  
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HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? 
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Centrale udfordringer 

Kommer regionerne til at overleve som selvstændig 
organisatorisk enhed? 

 
Hvordan vil man på længere sigt reagere på de stigende priser og 

mange nye muligheder? Oprette sundhedsøkonomisk 
analyseenhed? 

 
Sundshedsvæsenets udgifter vil stige relativt set, men hvor 

meget?  
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Innovation og Konsekvenser 

IKT innovation 

Organisatorisk 
innovation 

Konsekvenser: (tilsigtede og 
utilsigtede) 
1. Økonomisk performance 
(produktivitet mv.) 
2. Retfærdighed 
3. Demokrati 
4. Styrbarhed 
5. Magtfordeling 
6. Andre vigtige konsekvenser? 
•  Retssikkerhed 
•  Driftssikkerhed 
•  Big brother samfund 
•  Ulighed? 
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Hvor er vi på vej hen med organisatorisk 
innovation? 
Den internationale litteratur er i tvivl: 

 Hood & Peters 2004: NPM – ind i paradoksernes årti 
 Dunleavy et al 2006: NPM er død – længe leve den digitale 
styringsalder 
 Christensen & Lægreid 2007: Post NPM reformer 

Hovedtemaer har været: 
 Den megen fokus på kerneydelser har skabt fragmentering og 
mangel på helhedstænkning (suboptimering) – ud af siloerne 
  

Den megen fokus kontrol og resultatmåling koblet med 
belønningssystemer har været for dyr og skabt uhensigtsmæssig 
adfærd (gaming, creaming, etc.) 
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Nyere bud på hvor vi bør gå hen 

Forvaltningspolitisk udspil: http://www.forvaltningspolitik.dk/ 
•  Fastholde, men tilpasse dele af NPM 
•  Innovation 
•  Digitalisering 
•  Mobilisere de fagprofessionelles energi og motivation gennem 

inddragelse 
•  Revitalisere politikerrollen 
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7 punkts opsummering 
1.  Sundhedsvæsenet er, sammen med uddannelsessystemet, en hjørnesten i den 

Nordiske universelle velfærdsstat 
2.  Der er sket store forbedringer og dets relative andel af samfundsøkonomien 

er steget og vil fortsat stige 
3.  Som andre dele af den offentlige sektor er sundhedsvæsenet præget af NPM 

ideer om markedsgørelse, performancemåling og andre nye ledelsesmodeller 
4.  Ihvertfald syv paradokser er forbundet med de nyere ledelsesreformer 
5.  Teknologisk innovation i form af digitalisering og medicinsk teknologiudvikling 

udfolder sig med stor kraft 
6.  Særligt NPMs fokus på kerneydelser for disaggregerede enheder står I 

paradoksalt forhold til bestræbelserne på at skabe et sammenhængende 
sundhedsvæsen 

7.  Det er afgørende at teknologisk og organisatorisk innovation tænkes og 
udvikles I sammenhæng med hinanden 


