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TemaerTemaer
 

Styringsudfordringen


 
Hvad er wicked 
problems?


 

Styringsnetværk som del 
af løsningen


 

Styringsnetværk antager 
mange former


 

Ledelsesudfordringen


 
Lederroller


 

Ledelsesressourcer 


 
Normative målsætninger



StyringsStyrings-- 
udfordringenudfordringen

 

Den offentlige sektors 
styringsopgave er stadig 
mere omfattende og  
kompleks
◦

 
Nye typer af opgaver

◦

 
Flere opgaver

◦

 
Krav om højere kvalitet



 

Drevet af øget viden og 
mere velstand



 

Vi erkender opgavens 
kompleksitet og har 
ambitioner om at løse den 
ordentligt



 

Udfordringen: at kunne 
håndtere ondartede 
problemer (Wicked 
problems)



Hvad er wicked problems?Hvad er wicked problems?


 

Uklarhed om hvad problemet er 


 

Uenighed om hvordan problemet løses


 

Realisering af en løsning forudsætter samspil 
mellem mange aktører


 

Vanskeligt at evaluere effekt af 
styringsindsats       



Hvad kan Hvad kan 
styringsnetvstyringsnetvæærk rk 
tilbyde?tilbyde?

 
De traditionelle 
styreformer hierarki og 
marked kommer til kort 
fordi de ikke som 
styringsnetværk
◦

 
Aktiverer samfundets 
ressourcer
◦

 
Fremmer vidensdeling
◦

 
Skaber bredt ejerskab

Styringsnetværk 
er en samling af 
gensidigt 
afhængige 
aktører, der 
samarbejder om 
forhandlede 
målsætninger



StyringsnetvStyringsnetvæærk rk 
kan bidrage til kan bidrage til 
lløøsningen af sningen af 
wicked problems  wicked problems  



StyringsnetvStyringsnetvæærk rk 
antager mange antager mange 
formerformer

 
Formelle eller uformelle



 
Inklusive eller eksklusive



 
Rettet mod 
politikformulering eller 
implementering



 
Skabt bottom-up eller 
top-down



 
Inter-organisatoriske eller 
intra-organisatoriske



LedelsesudfordringenLedelsesudfordringen



 
Styringsnetværk er skrøbelige og 
kræver ledelse



 
Netværk forudsætter autonomi



 
Ledelsen må

 
tage form af 

metastyring


 
Metastyring: Ramme-

 
og 

processtyring af netværk


 
På

 
afstand og i tæt kontakt



 
Hold formålet klart



 
Udfordringen: at finde 
balancepunkt mellem over-

 
og 

understyring



Metastyringens ledelsesrollerMetastyringens ledelsesroller



 
Convenerrollen:
◦

 
Skabe momentum, sætte holdet, etablere 
arena, sikre ressourcer, fordele roller, 
klargøre proces og afstemme 
forventninger



 
Facilitatorrollen:
◦

 
Understøtte processen, skabe gensidig 
tillid, udvikle fælles forståelsesrammer, 
løse eller mediere konflikter og fjerne 
forhindringer for samarbejde



 
Katalysatorrollen:
◦

 
Anlægge nye vinkler på

 
problemerne, 

konstruere trusler, bringe ny viden i spil, 
forstyrre vante omgangsformer og 
processer, anspore til forandringslæring, 
håndtere risici og fjerne forhindringer for 
innovation



LedelsesressourcerLedelsesressourcer

NATO
- Central placering (N)
- Legitimitet (A)
- Økonomi (T)
- Organisation (O) 

-+ Handlekraft og iderigdom, 



 
Offentlige aktører er 
oplagte metaguvernører 
fordi de har NATO 
ressourcer



 
Også

 
andre har relevante 

ressourcer


 
Der er ofte behov for 
ledelsesteams



 
På

 
tværs af niveauer i det 

politiske system og på
 tværs af sektorer  



StyringsnetvStyringsnetvæærk kan tjene rk kan tjene 
forskellige normative formforskellige normative formåål l 



 
Demokrati: 
Indflydelse til 
de berørte



 
Effektivitet: 
Gøre det man 
gør billigere 
og bedre



 
Innovation: 
Udvikle noget 
nyt (politik, 
service, 
arbejdsforme

 r etc.)



DiskussionspunkterDiskussionspunkter


 

Hvilken rolle spiller styringsnetværk i de 
planlægningsprocesser, som I indgår i?


 

Nævn de 3 største udfordringer, som I 
oplever, at der knytter sig til deltagelsen i 
og ledelsen af styringsnetværk  
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