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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hørt om Målstyring. What You Measure… Helt enig i at det skaber problemer. Men det skaber også muligheder. Problemer når det vi måler ikke dækker kerneopgaven. Og muligheder når vi har fokus på outcome og impact. Her kalder jeg det blot effekt.Jeg sætter til forskel fra de øvrige indlæg fokus på den økonomiske styring. De kriterier som vi tildeler budgetter efter.Den økonomiske styring er enorm effektivt. De kriterer som indgå i budgettildelingen vil nødvendigvis få fokud. Og den økonomiske styring vil derfor altid overtrumfe målstyringen.Det jeg adresserer i mit korte indlæg er: Hvilke incitamenter indebærer den sædvanlige budgettildeling. Hvilke hensyn og behov kan risikere at blive fortrængt. Hvordan kan vi indrette budgetterne, så der tildelees efter effekt. Med det formål at sikre at der opnås det som er den politiske intention.Det har vi gennem de sidste 5-7 år fået en række erfaringer med i DK. Vil vise et par eksempler for at illustrere konceptet.
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Effektbaseret økonomistyring
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Produksjonsprosessen og 
de sentrale styringsbegrepene
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Finansiering av den danske offentlige sektoren

98 kommuner 5 regioner

Stat Videregående skole & 
høyere utdannelse

SykehusGrunnskole Hjemmepleie

Politi, departementer 
direktorater etc. Fast 

budsjett

Budsjettmodell

Ramme-
budsjett
(innbyggere)

Aktivitets-
basert
budsjette
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Reform av bevilgningssystem for høyere utdannelse
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Reform av bevilgningssystemet for høyere utdannelse

«… øke kvaliteten på 
utdannelsene og styrke det 
ledelsesmessige søkelyset 
på god undervisning og en 
bedre overgang til jobb 
etter studiene. 
Regjeringspartiene ønsker 
dermed et oppgjør med 
det snevre søkelyset på 
kvantitet i det høyere 
utdannelsessystemet«

(politisk avtale)

Finansieringen ikke bare 
avhengig av om de unge får 
utdannelser, men også om 
de kan få jobb etter endt 
utdannelse. 
Rundt 7,5 prosent av 
undervisningsbevilgningene 
er fra 2018 avhengig av 
utførelse og fullført studium 
innenfor en viss 
tidsramme og jobb etter 
endt utdannelse.
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Eksempel: Odense Kommune

Fokus på den 
økonomiske styring
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Odense Kommune: Træning Som Hjælp (TSH

Et forløp med kortvarig hjemmepleie-, sykepleie- og 
treningsinnsats for borgere som skal trenes opp for å få 
igjen tapte funksjonsevner etter sykdom eller skade

Hjemmepleie: Antall timer
Sykepleie: Rammebudsjet
Trening: Rammebudsjet

Ingen insitament til avslutning av sakene eller 
insitamenter til tverrfaglig samarbeid og effektfulle forløp.

separate avdelinger
og budsjetter
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Odense: Effektbasert organisasjon og budsjett

Hjemmepleie
Sykepleie
Trening

Organisert i én avdeling. 
Fast bevilgning per forløp
(gjennomsnittsutgift)

Nytt ansvar: bestemme innsatsen, følge opp og få 
innsatsen stoppet når borgeren kan klare seg selv, eller når 
det bliver vurdert at borgeren hadde behov for en annen 
spesialisert innsats ut fra borgerens situasjon
Effektavhengig tildeling: En del af bevillingen afhængig af 
at det lyktes å redusere borgerens innsatsbehov etter 
forløpet er stoppet
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Perfect is the enemy of good

Dans ses écrits un
sage Italien dit, que
le mieux est l'ennemi
du bien

- Voltaire 
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