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Mod et nyt partnerskab 

Medarbejder Borger 

Institution 

Stat 

Kommune 

Dialog  
og læring 



Tredobbelt krydspres 

Økonomiudfordringen: 
Krydspresset mellem ressourcer og forventninger 
Kræver fokus på kerneydelserne 

Innovationsudfordringen 
Sammenstødet mellem stridende forventninger til kerneydelsen 

(eks. Standardisering /individualisering) 
Kræver nytænkning af ydelsernes indhold 

Dialogudfordringen 
Afstanden og fremmedgørelsen i forholdet mellem 

styringsniveauerne som problem i dialog 
Brug for nye måder at tale sammen på 
 
 
 



Dilemma-spillet 
Corner for viderekomne 

 

Spillets gang: 
 
• Hvid udpeger et dilemma og appellerer til Sort om at tage det 

på sig for derigennem at træde i karakter som et selvstyrende 
og ansvarligt subjekt 

• Sort er nødt til at tage dilemmaet på sig, men sender det 
videre til Grå med samme appel – o.s.v. 

 
Det gælder om at undgå at sidde med dilemmaet og samtidig  
bevarer sin status som ansvarlig 



Dilemma-spillet 
Corner for viderekomne 

 
Årets økonomiforhandlinger: 
 
Finansministeren spiller Hvid og sender to dilemmaer videre: 

– Hold de aftalte servicerammer og levér sikker og stabil 
service – ”uanset hvad vej det økonomiske barometer 
vender” (KØF, 7. januar) 

– Stå til regnskab og dokumentér og afvikl bureaukrati 
Kommunerne spiller Sort og må påtage sig dilemmaet, men 
sender det videre: 

– ”Det er kun et spørgsmål om vilje at styre de specialiserede 
områder” (KL’s 8 principper) 

De faglige og decentrale ledere (Grå) modtager dilemmaet og  
sender det videre til…. 



Dilemma-spillet 
Corner for viderekomne 

 

• På overfladen et anerkendende budskab – ”vær selvstyrende 
og ansvarlig” 

• I konteksten indgår imidlertid et modstridende budskab: ”du 
bliver straffet, hvis du ikke tager dilemmaet på dig, og vi 
stoler ikke på at du kan, så vi kontrollerer dig og straffer dig 
nok alligevel” 

• Konstituerer et Double-Bind (Bateson) 
• Hvis du ikke kan flygte fra det, er skizofreni eneste udvej 



Flugten fra styringen 

• Styringskritik fra de faglige organisationer – oprør mod 
detailstyring, bureaukrati og mistillid 
 

• Tavs protest fra medarbejderne, der undlader at implementere 
styringskrav 
 

• Styringskritik fra forskere – ”styring fortrænger ledelse”: 
modstilling af styring (anonym og fremmedgørende) og ledelse 
(personlig og værdiorienteret) 
 

• I udviklingsaktiviteter opbygger vi frirum fra styringen i form af 
laboratorier, kreative camps, netværksmøder og udesidning 



Generobre styringen? 

 
• Udholdbar dikotomi mellem styring og ledelse: Er fastlåst i 

rastløse udviklingsforsøg, som blot er marginelle i forhold til et 
snurrende styringsapparatur 
 

• Vi må genvinde styringen som de samtaler, hvor vi aftaler mål, 
lægger planer, udmønter, følger op og evaluerer 
 

• Grundlaget er at erkende vores gensidige afhængighed og at 
indse at rationalitet ikke er mulig uden anerkendese 
 

• Kræver at vi udvikler et styringsprog, hvor vi kan dele  
kompleksitet i stedet for at forskyde den til andre. 
 

• Må rekonstruerer styringen og dens sprog 



Et nyt setup 

• Flerårige aftaler om resultatmål og økonomi 
• Nyt sanktionssystem: ”Et kommunestyre i flere 

hastigheder” – tillidsregimente og kontrolregimente 
• Kvalitets- og udviklingsfællesskaber – mellem stat, 

kommuner og professioner 
• Viden-trekanter – mellem forskning, 

professionshøjskoler og kommuner 
• Standardisering af rutinisérbare opgaver og 

støttefunktioner 
 



Et nyt setup  
Behovet for partnerskaber 
 

Børne- og kulturområdet - fokuspunkter: 
 
• Bedre sammenhæng i reguleringen for børn og unges 

læring og uddannelse  
• Forebyggelse og tidlig indsats 
• Inklusion og helhedstænkning 
• Demokratisering 

 



Styringens sprog 

Lukket tilgang 
 
 
Afsæt i abstrakte idealer 
 
Mekanistisk evaluerings- 
model: 
•Input 
•Processer 
•Output/outcome 
 
Evalueringskæde 
 
OBJEKTIVERENDE TILGANG 

Åben tilgang 
 
 
Afsæt i det konkrete møde 
 
Kollaborativ søgen kvalitets- 
begreber og –indikatorer 
 
Mangfoldighed af genrer/ 
metoder 
 
Evalueringsfællesskab 
 
DIALOGISK TILGANG 



Styringens sprog 

Programteori 
 
 
Kategorisere givne mål,  
Aktiviteter og effekter 
 
Søger kausale forbindelse 
 
Lineær tænkning 
 
Afprøver antagelser 
 
Taler til medarbejderens 
kodeks 
 

Narrativer 
 
 
Udvikler og udtrykker mål, 
aktiviteter og effekter 
 
Søger dramatiske brud  
og overgange 
 
Non-lineær tænkning 
 
 
Taler til medarbejderens  
oplevelse og kreativitet 
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