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Nye styringstendenser
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VIVE følger og evaluerer:

- National evaluering (nærhedsreformen)

- Data: Survey, besøg, dokumenter

- Lokale evalueringer  

Resultat formidling (VIVE):

- 2022 (juni): Notat om førmåling, 

kronik, folkemøde

- 2022 (november): Midtvejsevaluering, 

videnskabelig artikel om styring

- 2023: Artikler, kronikker, formidling

- 2024 (november): Slutevaluering

VIVE evaluerer velfærdsaftalerne

Temaer og deltagerkommuner

Folkeskole: Esbjerg og Holbæk

Dagtilbud: Helsingør og Rebild

Ældre: Viborg, Middelfart og Langeland



Fokus i evalueringen



Survey, 2021
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1. Trivsel

2. Håndtering af dagligt arbejde

3. Oplevelse af kvalitet for borgerne

4. Oplevelse af faglig frihed og tillid

5. Relation til børn/forældre

6. Inddragelse af medarbejdere

7. Administrativ byrde

8. Oplevelse af øvrige udfordringer



Survey – foreløbige obs punkter

Markante forskelle mellem velfærdsområder 
ift. problemdiagnosen:

▪ Dagtilbud: Obs. ift. inddragelse 
børn/forældre, udsatte børn 

▪ Folkeskole: Obs. ift. adm. byrde, 
medarbejdertrivsel 

▪ Ældreområde: Obs. ift. 
medarbejderinddragelse, borgernærhed, 
oplevet kvalitet for borgeren

Ikke store kommunale forskelle 
ift. problemdiagnosen

Relativt negativ oplevelse af 
ressourcer, tid til rådighed 
(udenfor frihedsforsøget) 



Besøg - foreløbige obs punkter

Forsøgshandlinger: Høj aktivitet og 

stor variation mellem kommuner og 

institutioner. Medarbejderoplevet 

pres ift. innovation. 

Mange bolde – fokus på år 2 og 3. 

Faglig frihed - et mindset. Svært at 

gå tilbage (med undtagelser). 

Vi er frisat sammen (ledere imellem, 

forvaltning tættere på praksis). 

Ikke mindre styring, men anden 

styring.

Undtagelser: Fokus på kommunale 

arbejdsgange (særlig dagtilbud og 

ældreområdet). 

Oplevelse af ”at rulle tilbage” (fx 

forkortet skoledag, minimumstimetal).

Proces: Bottom-up proces modtages 

positivt blandt medarbejdere. 

Svært med åben ramme, bevægelse 

mod mere afklaring af mål (særlig 

ældreområdet)?



En ny retning

En positiv dagsorden

Potentiale

Skal udforskes 

(fx frisættende ledelse)

Næste skridt

Fokus – vælge velfærdsområde

Samle op – sikre læring

Gribe bolden!

Udfordringer

Store forskelle for borgerne

Få alle med - kompetenceudvikling

Fastholde frisættelsen

Hvor peger det hen?


