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Tid til nytænkning


Vi har verdens bedste offentlige sektor, men
den er fanget i et fælt krydspres:
– Stigende forventninger vs. knappe ressourcer

Efter 30 år med fokus på effektiv udnyttelse af
eksisterende ressourcer er det tid at fokusere på
mobilisering af nye ressourcer
 Vigtige ressourcer kan mobiliseres ved at sætte
stikket i borgere og lokalsamfund og samskabe


Nyt syn på den offentlige sektor
 Oprindeligt

blev den offentlige
sektor opfattet som en almægtig
‘myndighed’
 Fra 80’erne og frem begyndte vi
at se den offentlige sektor som
en effektiv ‘serviceleverandør’
 I dag ser vi i stigende grad den
offentlige sektor som en ‘arena
for samskabelse’

Hvad er samskabelse?


Samskabelse defineres som:
– ”Når to eller flere offentlige og private
parter indgår i et ligeværdigt samarbejde,
hvor igennem parterne sammen definerer
problemer og designer og implementerer
nye og bedre løsninger”



Ikke samskabelse, når kommunen:
– Sender næsten færdige løsninger i høring
– Dumper svære sociale opgaver for fødderne af lokale
fællesskaber, der ikke kan løfte dem
– Udliciterer opgaver til private aktører som spareøvelse
– Roser initiativ taget af det lokale Ældreråd
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Foreninger

Samskabelsestrappen
1.

2.

3.

4.

5.

Involvere borgerne i samproduktion af
egen velfærdsydelse
Involvere frivillige i produktion af velfærd til
andre borgere
Skabe tværgående administrative praksisfællesskaber, som systematisk involverer
brugere i udvikling af offentlige servicesystemer
Involvere relevante og berørte parter i netværk
der løser komplekse samfundsproblemer
Sikre at både politikere, administratorer og
borgere kan initiere samskabelse

Vi kan blive verdensmestre
Unik kombination af en stærk
offentlig sektor og et velorganiseret
civilsamfund
 Erhvervsliv som gerne tager socialt og
samfundsmæssigt ansvar, og gennem mange år
har satset på design og strategiske alliancer
 Arbejdsmarked med en lang samarbejdstradition mellem ansvarlige partnere
 Det ligger dybt i det danske DNA, at vi løser
problemer og udfordringer gennem samarbejde,
når krisen kradser


Fire veje til samskabelse


Politikerne vil gerne styrke deres politiske lederskab,
og det kræver tæt dialog med lokalsamfundet
– Opgaveudvalg i Gentofte



Embedsmændene har brug for at involvere
lokalsamfundet i løsning af komplekse problemer
– Nyt stormflodsberedskab i Roskilde



Medarbejderne har brug for inspiration fra borgere og
brugere for indfri deres faglige ambitioner
– Frivillige på Herlev sygehus



Borgerne søger fællesskab og mening og vil gerne
involveres mere direkte og aktivt i beslutninger, der
påvirker deres livskvalitet
– ‘Sager der samler’ i Aarhus

De svære rolleskift


Politikere:
– Holde op med at se sig selv som en fjern virksomhedsbestyrelse for A/S Kommunen og i stedet lede
lokalsamfundet i dialog med borgerne



Lederne:
– Holde op med at se sig selv som regelforvaltere og
fedtsugere og udvikle sig til værdibaserede holdledere



Medarbejderne:
– Holde op med at se sig selv som fagprofessionelle
regelfølgere og udvikle sig til samskabere af løsninger



Borgerne:
– Holde op med at se sig selv som passive klienter og kritiske
kunder og i stedet betragte sig selv som aktive medborgere

Gevinsten ved samskabelse
Samskabelse mobiliserer borgernes viden, ideer
og ressourcer, hvilket øger kvaliteten af den
offentlige service
 Samskabelse skaber et fælles ejerskab til fælles
løsninger
 Samskabelse giver borgerne større demokratisk
indflydelse på outputsiden af det
politiske system
 Samskabelse bidrager til at skabe
nye og bedre løsninger gennem
innovation


The dark side
Samskabelse kan føre til ‘co-destruction’ af
offentlige værdi enten pga. uopmærksomhed
eller magtmisbrug
 Skæv deltagelse kan føre til Mattæus-effekt
 Øegt pres på og stigmatisering af borgerne
 Undertrykkelse af uenigheder i bestræbelsen på
hurtigt at skabe fælles løsning
 Forøgelse af offentlige udgivter til orkestrering
og ledelse af samskabelse og til add-on service
 Nedskæring med et menneskeligt ansigt?


Ledelse af samskabelse
NPM har lært offentlige ledere at de skal lede
egen organisation og egne medarbejdere mhp.
på at skabe givne resultater
 Samskabelse skaber behov for ledelse, som
mobiliserer relevante og berørte aktører i
udviklingen og realiseringen nye og uopdagede
løsninger:
1. Tværgående ledelse
2. Borgernær ledelse
3. Frivilligledelse
4. Innovationsledelse


Konsekvenser for offentlig
organisation og styring
1.

2.

Det bliver en central opgave
for den offentlige sektor at
skabe fysiske og digitale
platforme, der tilvejebringer
mødesteder for offentlige og
private parter
Offentlige budgetter skal ses
som investeringer i at få
andre til at bidrage med
deres ressourcer

Det politiske perspektiv
 Samskabelse

er hverken rødt eller blåt
men simpelthen det nye sort:
– Passe på ikke som rød blok stædigt at holde fast i
at den offentlige sektor kan og skal løse alle
velfærdsopgaver alene og uden hjælp fra aktive
borgere og lokalsamfund
– Passe på ikke som blå blok stædigt at holde fast i
at private markedsaktører er bedst til velfærd
– Vi er både klogere, mere nyskabende og i
stand til at udrette mere, hvis vi samskaber
velfærdsløsninger

Lyst til at læse mere?

Kontakt mig:
Jtor@ruc.dk

