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FORUM webinar 23. februar 2021: ”Fornyelse eller kollaps”

Behov for 
styrkelse af fagligheden?
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Bogens forklaring på faglighedens nedprioritering og den 
øgede vægt på management:
• Moderniseringsprogrammerne siden 1980’erne, med 

problematiske elementer hentet fra private virksomheder.

• Større fokus på politisk ministerbetjening end på drift af den 
voksende borgerrettede service.

• Finansministeriets (og Statsministeriets) overtagelse af 
magten på Slotsholmen. Slotsholmens topchefer orienterer 
sig mere opad end nedad.

• Ændrede rekrutterings- og karriereveje i ministerierne.

• Fremkomsten af nye ledertyper (politologer) med ”diffus 
faglighed” sammenlignet med økonomer og jurister, der 
omtales som ”klare fagspecialer” (side 256).

Forskydninger i lederroller

En forskydning i lederrollerne 1980’erne til i dag
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En disclaimer.

C.S. Nissen som ledelsesmæssig 
etnograf & missionær

De profes-
sionsfagliges

mange, 
forskellige 
rationaler

Den (eneste)
”rigtige” rationalitet

”djøf’erne”/managerne

Nationalmuseet Rigshospitalet

DR

På opdagelsesrejse fra Finansministeriet 
til ukendte, fjerntliggende territorier 

Hvor ligger problemet?

• Er det især i de ovennævnte 
”moderniserings”-tiltag, 
magtforskydninger og nye 
”ledertyper”.

Eller i mere subtile

• Kløfter mellem organisations-
kulturelle rationaler og 
forskellige krav til 
ledelsesniveauer
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Reformer, der kan øge fagligheden i centraladministrationen 

Nogle af bogens reform-forslag:
• Ansvaret for lovgivning placeres (igen) 

entydigt hos resort-ministrene.

• Styrelser får klart afgrænsede fagområder.

• Statslige styrelseschefer gøres uafhængige 
af ministre og departementer (en ”svensk 
model”).

• Ændret ansættelsespraksis
(topchefstillinger) bl.a. ved 
ansættelsesudvalg med leder- og 
medarbejder repræsentanter, 
folketingsmedlemmer og uafhængige 
sagkyndige.

• Krav om (f.eks. 8 års) forudgående 
anciennitet ved ansættelse af chefer.

• Fagligt fokuserede lederuddannelser
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• En meget dramatisk omkalfatring af hele vores 
regeringssystem med konsekvenser, der går langt 
videre end til øget faglighed.

• Mindre kan vel gøre det. Eksempelvis Schlütter 
regeringerne 1982-88.

• Finansministeriets centrale position blev i øvrigt 
etableret af dep.chef.  K.H.Kofoed (senere 
finansminister) i 1920’erne. Han var cand.mag. i 
naturhistorie (adjunkt på Rønne Gymnasium).

• Den ”svenske model” har en særlig historisk baggrund 
og er vel heller ikke uden videre et ideal. (Tænk på 
håndteringen af Corona-pandemien!)

• Risiko for (genindførelse af) interessevaretagelse

• Barrierer for radikale omstillinger
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Et bud på en anden vej til øget, men mere differentieret faglighed i ledelse.

To rapporter fra Væksthus for Ledelse 2020

Faglig ledelse udføres 
tæt på de udførende 
led af f.eks.:
- Skolelederen,
- Afdelingssygeple-

jersken
- Lederen af bygge-

og miljøafdelingen

Faglige ledere

Topchefer skal have 
tilstrækkelig faglig ind-
sigt til at kunne gå fag-
ligt i dialog med og ind-
tage en udfordrende 
rolle overfor næste led i 
kæden, som de har 
ledelsesansvaret for. 

Topchefer med nødvendig faglig indsigt

Tak for jeres opmærksomhed
Christian S. Nissen
www.christiannissen.com

Der skal bygges broer 
over kløfterne mellem 
organisations-kulturelle 
rationaler

Den konstitutionelle 
og bureaukratiske 
lederrolle

Manage-
ment rollen

Den 
faglige 
lederrolle


