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Den dårlige nyhed: Der er mest unødigt bureaukrati på
beskæftigelsesområdet.
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Den gode nyhed: Det er også et sted hvor
politikerne oplever at have relativ stor indflydelse
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Udvalg og gennemsnitlig score på indflydelse



Eksempler på unødigt bureaukrati = regler og procedurer, der ikke 
understøtter formålet, men i stedet medfører en administrativ byrde 
(Bozeman, 1993):

- krav til indholdet af samtaler (fjernes)
- krav om at der skal holdes samtaler, selvom man har et job på 
hånden (fjernes)

Understøtter formålet Understøtter ikke formålet

Stor administrative byrde

Lille administrative byrde



Hvad skal råderummet bruges til?
- En guide til en strategisk beskæftigelsespolitik (Mark Moore)

Operationel

Kapacitet

Offentlig værdi

(Public Value)

Opbakning

& Legitimitet



Hvilken offentlig værdi skal der skabes? Og hvordan skal der prioriteres 
mellem forskellige værdier?

• I forhold til samfundet: Velstand, velfærd, social sammenhængskraft 
(arbejdsmarkedstilknytning, ‘så normalt et liv som muligt’)

• I forhold til borgeren: Fair behandling, værdighed, dialog og 
imødekommenhed – og hvordan balanceres det i forhold til at give 
incitamenter til at komme i arbejde.
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Kan der skabes opbakning og legitimitet udenfor
rådhuset? 

• Hvilke værdier knytter sig til inddragelse af virksomheder og 
civilsamfund? 

• Effektivitet ved inddragelse af job-centre. Langsigtet investeringsstrategi

• Ansvarlighed i fht at understøtte sårbare borgere.



Kan der skabes sammenhæng indenfor rådhuset?

• Forholdet mellem politik og administration
• Hvilke værdier knytter sig til samspil mellem politik og administration? Tillid? Politisk

loyalitet?
• Balancering af enkeltsager, hvilke sager bliver lagt op?

• Koordination på tværs af forvaltningsområder. 
• Strukturerer som modvirker kassetænkning, kommunekassen er den samme!



Kunden er konge, men der er andre evalueringskriterier i
det offentlige

Proces Resultat

Skatteborgernes penge Effektivt
Produktivitet
Ansvarligt
Strategisk

Anvendelsen af autoritet
på samfundets vegne

Retfærdighed
Lovmedholdelighed
Lighed
Gennemsigtighed
God forvaltningsskik,
ordentlighed, 
anstændighed
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Hvad vil det sige at sætte borgeren i centrum, når resultater
skabes både for borgeren og for samfundet

Proces Resultat

Individniveau Retfærdig, lige behandling, 
responsivitet

Brugertilfredshed
Materiel velstand

Samfundsmæssigt
niveau

Sikring af , retssamfund baseret
på retfærdighed, værdighed, 
høflighed, ligebehandling

Opnåelse af
samfundsmæssige
målsætninger, 
effektivitet, 
produktivitet
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Værdikæden (Mark Moore)

Organisation

Aktiviteter

Processer

Procedurer

Programmmer
Inputs Outputs

Partnersskaber & 

Samskabelse

T

i

l

f

r

e

d

s

h

e

d

O

U

T

C

O

M

E

S



Værdier og indikatorer

• Find ud af hvilken offentlig værdi
beskæftigelsespolitikken skal skabe.

• Find ud af hvilke indikatorer, der gør det
muligt at følge udviklingen.

• Er enkeltsager en indikator på fair 
behandling?
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Hovedpointer

• Der er plads til et stort lokalt fingeraftryk i diskussionen af hvilken
offentlig værdi der skal skabes – særligt nu hvor råderummet er blevet
større.

• En strategi med fokus på offentlig værdiskabelse indeholder diskussioner
af, hvilke værdier der er centrale for samarbejde udenfor rådhuset og
samarbejde indenfor rådhuset.

• Borgeren i centrum men kunden er IKKE konge. Der er også en aftager på
samfundsmæssigt niveau
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