
Hvorfor gentænke faglighed og styring ?

Hvordan gentænkes faglighed og styring 

Faglighed og styring - et kommunalt perspektiv

Velfærden gentænkt !
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Den 

trængte 

velfærd

”Udviklingen af en ny velfærdsmodel er ikke alene en mulighed, men en nødvendighed. Danmark har intet valg. Realiteten 

er at velfærdssamfundet er fanget i en alvorlig fælde – klemt mellem et stadigt hårdere økonomisk pres på den ene side og 

et stadigt voksende forventingspres på den anden side”

Mandag Morgen – debatoplægget ”Slip velfærden løs” 1994/95

Et stigende udgiftspres:

• Det demografiske 

pres

• Der sociale pres

Stagnerende indtægter:

• Udvidelse af offentlig 

finansiering gennem 

skatter ikke muligt

Borgernes stigende 

forventninger:

• Flere og mere velstil-

lede/ veluddannede fx 

ældre

• Teknologi åbner  nye 

muligheder

Et internationalt 

velfærdsmarked:

• Private virksomheder 

ekspanderer med 

stadigt flere og 

avancerede tilbud

Scener fra velfærdens virkelighed 1
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Hvornår er man egentlig ung i Danmark ?? en ung borger 

Ung 

Lov om en børne-

og ungeydelse: 15 -

17 år

Lov om vejledning om uddannelse og 

erhverv samt pligt til uddannelse, 

beskæftigelse m.v.: 15 - 17 år

Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsat

s: under 25 år

Lov om aktiv socialpolitik: 

under 30 år

Bekendtgørelse af lov 

om ungdomsuddannelse 

for unge med særlige 

behov: under 25 år

Lov om social 

service: 18 - 22 år

Lov om bekæmpelse 

af 

ungdomskriminalitet:

10 - 17 år

Folkeskoleloven: elever i tiende klasse

Dagtilbudsloven: større 

børn og unge 

Kulturelt og/eller 

følelsesmæssigt:

Alle som føler sig ung



Kontrol er godt men tillid er billigere 



Nej, dine børn!!
Dine børn!!

Har vi fokus på det rigtige ? 



Hvilken type ret har værdi?

• Mulighed for at ”kende sin ret” – klare og præcise 
lovregler.

• Mulighed for at ”få sin ret” – mulighed for at klage.

• Mulighed for at blive set, hørt og inddraget.

• Muligheden for at få hjælp der virker



Netværk

Relationer

outcome

Borger

Marked

Konkurrence

output

Kunden

Hierarki

Regler

input

Klienten

Velfærdspolitikkens udvikling !

Alle tre paradigmer er i spil i dag

Fra OPA via NPM til NPG



2007

AARHUS KOMMUNES 

VIRKSOMHEDSMODE

L VEDTAGES

2015-16

KOMMUNE FORFRA

– AARHUS GENTÆNKER 

VELFÆRDEN 

UDGIVES

2018

AARHUSMÅLENE VEDTAGES
Rejsen mod ?

AARHUS KOMMUNES

MEDBORGERSKABSPOLITIK

VEDTAGES

2021

AarhusKompasset

en forståelsesramme



Det handler om…



Det handler om…

Faglighed og 

samskabelse

værdi

Vidensinformeret

ledelse og praksis





Vi kan ikke nøjes med at kradse lidt i overfladen…



AARHUSKOMPASSET
AARHUS KOMMUNES 

FORSTÅELSESRAMME

Et paradigme / tankesæt

Siger HVAD vi skal skrue op for 

i vores ledelse, styring og 

velfærdsudvikling for at 

fremtidssikre vores 

velfærdsmodel

AARHUSKOMPASSET
MINDRE SYSTEM.

MERE BORGER. 

En hjælp til formidling

Sætter billeder på HVORDAN vi 

i praksis kan skrue op for 

værdifokus, samskabelse og 

det at arbejde vidensinformeret 

– som inspiration til udvikling

AARHUSKOMPASSET
NYE VÆRKTØJER TIL… / 

NYE VEJE TIL…

Konkret hjælp til forandring

Værktøjer, processer og 

kompetencer, der kan fremme 

dialog og konkret ændring af 

praksis.

 Styrket fokus på værdi

 Styrket samskabelse

 Mere vidensinformeret

praksis og ledelse

 Ståsteder ift. dilemmaerne

 Nye veje til at lytte, løse, 

lære og lede

 Nyt politisk kodeks

 Nye fælles artefakter

 Nye fælles træningsforløb

 …



Et bud på ordpar: ‘Fremtidens embedsværk…

Kommunal ydelse

Standarder

Slutmål

Nedbryde mål – top down

For bordenden

Data

Nøgletal

Fuldt belyst

Tilsyn

Kontrol

Konstatere

Benchmarke

Nulfejlskultur

Afsender

Værdi for borgerne og samf. 

Drømme

Næste skridt

Opbygge mål – bottom up

Ligeværdig

Viden

Kontekst

Tematiseret

Nysgerrighed

Lydhørhed

Undres

Fortolke og forklare

Læringskultur

Modtager



Hvis du vil vide mere…

Aarhuskompasset - Aarhus Kommunes udvikling af en ny 
forståelsesramme

https://nyeveje.aarhus.dk/nye-veje-til-velfaerd-og-vaekst/aarhuskompasset-aarhus-kommunes-udvikling-af-en-ny-forstaaelsesramme/

