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Agenda

• Min baggrund

• Effektivisering og produktivitet i det offentlige

• Tre vigtige ting for (de fleste) offentlige bestyrelser

• Bestyrelsens rolle i fremtidens institutioner
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Min baggrund

• Bestyrelsesmedlem/formand i forskellige uddannelses- og 
forskningsinstitutioner (Det Frie Forskningsråd, VIVE, KORA, SFI, 
Favrskov Gymnasium, Danmarks Transportforskning, Danmarks 
Statistik …)

• Bestyrelsesmedlem/formand i forskellige private virksomheder 
(Forenet Kredit/Nykredit, Carlsberg, PFA, NIRAS)

• Prorektor på Aarhus Universitet

• Forskningsleder af forskningscenter og forskningsgrupper

• Til daglig menig professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet
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Dagens tema: Effektiviseringspres 
udfordrer bestyrelsens ledelsesrum

4

•Der ER kommet styr på den offentliges sektors vækst

• Finanspolitisk holdbarhed
• Skabt gennem de mange reformer af arbejdsmarked mv.
• Og hård styring via budgetlov

•MEN: Et konstant opadgående pres på offentlig 
finansieret velfærd af høj kvalitet de næste mange årtier 
på stort set alle offentlige områder



PROFESSOR NINA SMITH 

Economics and Business

AARHUS

UNIVERSITET

Udgangspunkt

Stor offentlig sektor og højt skattetryk i Danmark – i internationalt 

perspektiv
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Kilde Ledelseskommissionen, 2018



Hvorfor et konstant effektiviseringspres 
i det offentlige?

Tre hovedårsager:

•Udgangspunkt: Stor offentlig sektor og højt skattetryk i Danmark 

– i internationalt perspektiv

•”Baumol’s syge”: Svært at have samme produktivitetsstigninger i 

serviceproduktion som i industriel produktion og de samme lønstigninger=> 
serviceydelser bliver konstant dyrere at producere

•”Wagner’s lov”: Offentlige serviceydelser har en høj indkomstelasticitet 

– jo rigere, jo større efterspørgsel efter tryghed, sundhed ….
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Reformer og reformer og reformer ….

• Arbejdsmarkedsreformer, pensionsreformer, skattereformer ……

• Men også ”reformer” der skulle øge effektiviteten i den offentlige sektor

• Kvalitetsreformen
• Strukturreformen

• Retskredsreformen
• Sammenhængsreform 

• Folkeskolereform 
• Fremdriftsreformen 

•
•

•De fremtidige svære reformer: 

Offentlig produktivitet 

BÅDE kvalitet OG effektivitet 
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Øget offentlig produktivitet 

Øget effektivitet OG kvalitet 
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Hvad kan den offentlige 

bestyrelse gøre

?



I Ledelseskommissionens rapport kan 
det være svært at finde den offentlige 
bestyrelse
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Kilde Ledelseskommissionen, 2018



1. Er lederen den bedste/bedst mulige? Hvis ikke så 
gør noget ved det 

2. Maksimalt muligt ledelsesrum for direktion/ledelsen

3. Hvad er de(n) relevante bundlinie i institutionen - det 
strategiske fokus? 
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Hvad kan den offentlige 

bestyrelse gøre

?

3 vigtige nedslag:



1. Er lederen den bedste/bedst mulige?

•Ledelseslitteratur: Bestyrelsens vigtigste opgave er at 

ansætte den bedst egnede leder, og fyre ham/hende, 

hvis ikke lederen lever op til kravene

•For lidt risikovillighed? Bestyrelsen vigtig for hvilken 

lederadfærd man udvikler!

•Kan offentlige virksomheder tiltrække/fastholde de 

bedste ledere? 
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2. Ledelsesrum

12

Kilde: Ledelseskommissionen (2018)



Uklart, smalt eller komplekst ledelserum
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Eller er offentlig 
ledelse som det lille 
barn i tivoli der 
drejer på rattet … 
men bilen kører på 
skinner?
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Hvis ”ja” må man jo 

prøve at udvide 

ledelsesrummet for 

bestyrelsen/direktionen 

….. eller tage 

konsekvensen
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Men måske er vi offentlige ledere også slemme 
til selv at indskrænke ledelsesrummet?

Eks.:

•OK13 forhandlinger og lokale aftaler – det kræver styrke 
at modstå at afgive magt (og her er en bestyrelse vigtig)

•Fremdriftsreformen på universiteter – svær at rulle 
tilbage?
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3. Bundlinie og strategisk fokus

• Bundlinien i en offentlig virksomhed er en 

anden end i de fleste private virksomheder!

• Bundlinien er kvaliteten og omfanget af den 

service, som institutionen skal levere

• Ikke den økonomiske bundlinien – den er 

bare en bibetingelse, der skal være opfyldt
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Vigtige bundlinier:

Vejledningskvalitet

Klassestørrelse

Patienttilfredshed

Fagligt udbytte

Sociale miljø

Undervisningskvalitet

Studietilfredshed

Impact

.

.

.



Rapportering til bestyrelsen på 
målopfyldelse?

•Resultatplaner (med ministeriet) – en hjælp for 
bestyrelsen?
• Få eller mange mål?
• Kvantitative eller kvalitative?
•
•

•Ikke let at vælge mål – ikke let at måle mål 
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Eks: Folkeskolens formål
Uddrag fra Peter Bjerre Mortensen, Forskerbidrag (pp 55-56), Ledelseskommissionen (2018)
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Institutionens overskud/underskud er IKKE 
bundlinien – men det permanente økonomiske pres fylder (for) 
meget i mange bestyrelser!

• Budgetloven og disciplinering – stor styrke på makroniveau, men også 

en spændetrøje på institutionsniveau

• 2% besparelser og omprioriteringspuljer – hvordan håndtere?

• Et langsigtet perspektiv på økonomien i institutionen er vigtigt!

• …. Ellers stor risiko for at blive tyndfed!
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TYNDFED?

Varme 

hænder

Elever
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Varme 

hænder
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FEDT



Hvordan undgå tyndfedme?

• Ikke let!

• Kræver en vis risikovillighed

• OG evne til at prioritere

• OG Langsigtede styringsinstrumenter

• Og en stærk bestyrelse som bakker op om ledelsens nødvendige 

prioriteringer

• ……………Til fordel for borgernes langsigtede interesser
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Bestyrelsens rolle i fremtidens 
institutioner

•Offentlige institutioner under konstant pres 

•De højthængende frugter  

•Bestyrelsens rolle bliver stadig vigtigere

•En offensiv fremfor defensiv tilgang!!! 

•Et evigt pejlemærke  
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