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 Det startede med små kommuner med 

et relativt begrænset antal statsligt fastlagte 

driftsopgaver

 Kommunestørrelsen voksede, og man fik flere 
driftsopgaver og mere fokus på udvikling 

 I dag har vi store kommuner med endnu flere 
opgaver og ansvar for at skabe et driftigt samfund og 
løse et væld af opgaver effektivitet, innovativt og 
med høj kvalitet



 1750 -: Enhedsforvaltning der implementerede 
statslige love og regler på få driftsområder (HK’ere
dominerer)

 1960erne:Specialiserede fagforvaltninger med 
linjeledelse (ind med fagprofessionelle)

 1990erne: Strategisk ledelse og decentralisering af 
opgaver til mål-, ramme- og resultatstyrede 
driftsenheder (DJØF’erne kommer)

 00’erne: Tværgående samarbejde om opgaveløsning 
og udviklingsopgaver (udviklingskonsulenterne flytter 
ind)





Samarbejde på tværs: 
Hvorfor og hvornår? 

Arbejdsdeling er vigtig, når der er tale om 
driftsopgaver og fagteknisk udvikling

Men organisationsgrænser er ofte en 
hindring når man arbejder problem- og 
udviklingsorienteret 

Det skal være let at vælge at samarbejde 
på tværs, når det er relevant



Hvordan styrker man 
det tværgående samarbejde?

 Man har prøvet med matrix-
organisering, men den er for 
ineffektiv

 Man har prøvet med udviklings-
enheder, men de kommer for langt 
væk fra problemstillingerne

 Projektorganisering er meget 
anvendt, men kommer let til at leve 
et isoleret liv 

 Styringsnetværk er vejen frem



 En fleksibel organiseringsform, 
der designes til lejligheden med 
henblik på at finde løsninger på 
en tværgående problemstilling 

 Et netværk består af:  
En samling af gensidigt afhængige 

offentlige og/eller private parter
Som aktivt vælger at arbejde sammen 

om løsningen af en udfordring
Der defineres i fællesskab



 Netværk kan være store eller små

 Sammensætningen kan være meget forskellig

 Formaliseringsgraden kan variere

 Initiativet kan komme mange steder fra

 Formålet kan variere (koordination, effektivisering, 
kvalitetsforbedringer, innovation)



 Vanens magt og 

hverdagsperspektiv

 Tryghedstrang og nærsynethed

 Fag- og opgavefokus frem

for problemløsning

 Karriereveje

 Budgetmodeller 



Hvordan ledes 
styringsnetværk?

 Man kan ikke diktere et netværk noget, men man 
kan invitere og motivere deltagerne

 Tag afsæt i de problemstillinger, der allerede 
optager sindene i siloer og institutioner

 Skab en følelse af gensidig afhængighed 

 Sæt fokus på problemstillingen (kerneopgaven)

 Hjælp deltagerne til at andre fagligheder er vigtige, 
hvis problemet skal løses

 Skaf dig NATO-ressourcer 



Hovedbudskab

 Det er en enormt vigtig opgave, I har fået

 Det er også en svær opgave, fordi I er oppe imod en 
meget stærk arbejdsdelt kommune  

 Til gengæld er der en øget erkendelse af, at det 
tværgående er af gørende for udvikling og kvalitet

 Netværk er en god vej, fordi det er problemstillingen 
der bestemmer organiseringsformen

 Opgaven er at mobilisere interesse, vise vejen og 
skaffe jer ledelsesopbakning og ressourcer 



Tak for ordet


