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In Copenhagen Municipality the year 2011 saw a new way of structuring the daycare institutions (for 

children aged 0-13 years). Several institutions were merged into one institution called a “cluster.” At the 

same time the budgeting was reformed into a more transparent system. This meant, first, one layer of 

leaders were removed, at a new came, called “clusterleader.” Secondly that there were substantial cut-

backs in the institutions budget.  

The thesis concentrates on how the clusters are managed by budgetting from different levels of the 

hierarchy using Zimmermans theory as the anchorpoint. He says that budgets are a three-legged stool that 

should  1. show decision rights, 2. establish a system to measure and control performance, and 3. have a 

system that rewards or punishes performance. His argument is that agents will manipulate the system if 

they can as all human are optimize for their own good, and since there is asymmetrical knowledge in an 

organization, this is possible. So the contents of the three-legged stool should take this into account to 

secure the correct behavior which is to optimize the organizations goals and not one own goals. Therefore 

an organization must also consider the split between decision management and decision control as well as 

try to avoid distortion, and it must create incentives.  

This thesis is centered around the clusterleader; how she deals with the budget she is given to the cluster 

by the municipality, and then how she from this creates a budget for the individual institutions. Also the 

thesis shows how there is a possibility for manipulation in the budgeting system in regard to goal-

distortion. 

In Copenhagen Municipality the budget given to the clusterleader is done according to theory, and there 

are constraints in regard to decision control as there are different kinds of divisions within the municipality, 

that has the decision rights of several areas e.g. in regard to taking more children into the cluster. This can 

only be done in agreement with a Capacity Office. This could potentially be ground for manipulation as 

each child means an amount of resources, and then the clusterleader would perform over standard in 

regard to meeting her budget. This could be important for her reward as an organizational goal is keeping 

within the budget. So the organization has measure to avoid this manipulation 

Another goal is focus on the core service of the institutions: quality in the pedagogy. As this is hard to 

measure there is an opportunity to distort this goal by employing more un-educated than educated, as this 

would optimize the spending, but it does not necessarily mean a high quality. In this regard the 

clusterleader has the decision control, and she could distort her performance as the performance and 

controlling system only measures financial parameters. This does not seem to happen according to the 

interviews this thesis is based on with two clusterleaders. In this respect there seems to be a professional 

wish to secure the best for the children as a constraint. 

As the clusterleader is managed by a budgeting system, she has to use this to make sure the individual 

leader at the institutions also respect the financial constraint. This she does typically by giving only a small 



portion of the budget for their decision control where as they have a decision management over the rest of 

the leadership at the institution – but if this involves further resources the decision control lies with the 

clusterleader. Thereby it seems there is very little opportunity for manipulation or distortion. 

Neither of the two clusterleaders have thought much of reward and punishment, both in regard to their 

own and in regard to how to reward or punish their institution leaders. Both the budget design from the 

municipality and the clusterleaders budget design toward the institution leader seem to disregard extrinsic 

motivation and to favor intrinsic motivation. 

The thesis proves this to be a good strategy because it is very cost-efficient for the organization and 

because both goals are achieved without extensive extrinsic incentives. The goals are achieved not by using 

financial measure but by using professional narratives about the good service to the children; the core 

service. 

This puts the clusterleaders in a dilemma, as they are managed by financial parameters but must lead by 

professional parameters, which is a clash of two paradigms that are incompatible, and which puts the 

clusterleaders in an intolerable situation with much frustration following. 

So the conclusion is, that the budget design has some effects which are first, that it achieve the goals it has 

set for the out-put, and secondly that it is only possible to reach these goals because the clusterleader lead 

by narratives. 
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1.0 - Problemfeltet: Hvorfor taler vi altid økonomi og ikke om børn? 
 

”Økonomi styrer alt.” ”Vi taler altid økonomi, aldrig pædagogik. Hvor er det træls.” ”Vi bliver kontrolleret i 

h…. og r.., men aldrig på, om børnene elsker at være hos os.” Disse og lignende udtalelser hører jeg ofte fra 

ledelseskollegaer indenfor det pædagogiske fag, og jeg udtaler dem selv. Der er ingen tvivl om, at vi alle 

mener, at vi er meget påvirkede af en dagsorden, der sætter ressourcer frem for alt.  Nogle ønsker at skrue 

tiden tilbage, hvor det pædagogiske fags udførelse skabte kravet til den brugte ressource, men alle er klar 

over, at det ikke vil være en del af den forudsigelige fremtid. 

På den baggrund, tænker jeg, er det måske langt klogere at finde ud af hvilke rationaler, der ligger bag den 

stærke styring via økonomien, og hvordan vi som ledere selv styrer via økonomiske parametre. Det vil 

kunne skabe en bevidsthed om, hvilke kræfter vi er oppe imod – for nu at bruge en vending, der peger mod 

et ønske om at kunne højne faget – men også hvilke rationaler vi selv kan anvende for, at de økonomiske 

vilkår måske understøtter pædagogikken. 

For at læseren kan forstå den organisatoriske kontekst, jeg befinder mig i, vil jeg kort beskrive det. 

Jeg arbejder i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (herefter BUF)som klyngeleder. 

Denne titel er skabt af Københavns Kommune, da man ønskede noget andet end Områdeledelse eller 

distriktsledelse, som det f.eks. hedder i andre kommuner. Den nye struktur blev indført i 2011 efter en 

forholdsvis kort proces fra forslag i juni 2011til endelig politisk beslutning i oktober 2011. Klyngerne består 

af en sammensætning af forskellige institutioner 0-18 år. Det kan være udelukkende vuggestuer og 

børnehaver, eller det kan være vuggestue, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. 

Denne ledelsesmæssige reform skyldes et stort besparelseskrav, så endnu engang spillede økonomien den 

største rolle i beslutningen; det var den brændende platform, som fik alle interessenter til at forfølge idéen 

og at spare på ledelse. Det betød, at institutionerne fik en klyngeleder, der har ansvar for alle institutioner i 

klyngen og en pædagogiske leder, der er den daglige leder på den enkelte institution. Souscheffunktionen 

på institutionerne blev nedlagt, men der er stadig på større institutioner afdelingsledere. 

Samtidig reformerede BUF også bevillingsstrukturen, så institutionerne fik tildelt ressourcer efter 

gennemskuelige kriterier på de fleste områder. Denne reform betød en klarere taksstyring på baggrund af 

børnetal og børnenes alder. Puljer nedlagdes og blev flyttet ind i takstprisen. Dette er en vedvarende 

proces, hvor også 2012 betød nedlæggelse af puljer. Desuden reformerede BUF budgetstyringen på 

specialområdet i 2012. Dette er ikke helt færdigt endnu, da der blev påpeget uhensigtsmæssigheder.  

Denne budgetreform betød et stort fokus på økonomien for hele BUF og for institutionerne, der nu alle 

skulle være en del af en klynge. Jeg fokuserer i denne rapport på de kommunale klynger som er en tydelig 

integreret del af BUFs ledelsesstruktur, selvom også de selvejende institutioner var en del af besparelsen, 

men de kunne selv bestemme, hvordan de handlede herpå i ledelsesmæssig henseende. Da min opgave 

handler om styring via ressourcetildeling, er det relevant at beskrive de institutioner, der har tættest styring 

via BUF og ikke har muligheden for at styre f.eks. ledelsesstruktur internt, som de selvejende institutioner 

har. 
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I forbindelse med den nye ledelsesstruktur blev der udarbejdet en hvidbog, hvor ansvarsfordelingen blev 

beskrevet ift. de kompetencer henholdsvis klyngeleder og pædagogiske ledere har – hvor ansvaret er 

placeret ift. personale, økonomi, daglig drift, pædagogik osv. Klyngelederen har altid det endelige ansvar, 

men kan uddelegere ansvar på bestemte punkter. Klyngelederen har en post, hvor hun skal sikre, at 

klyngen såvel som den enkelte institution lever op til de økonomiske mål, der er sat af BUF. Dette ansvar 

for økonomien i klyngen kan klyngelederne ikke uddelegere. På den baggrund er det vigtigt for 

klyngelederne at vide, hvad hun bliver målt på, og hvad klyngelederen har ansvar for og indflydelse på. 

Dermed bliver det også vigtigt for hende at have indsigt i, hvordan BUF kontrollerer klyngelederen på 

baggrund af målet. 

Denne opgaves forudsætning er den økonomiske bevilling til klyngerne, og der er en omfattende forklaring 

på bevillingssammensætningen, som revideres og udgives hvert år. Klyngelederne har i denne beskrivelse 

en visning på hendes muligheder og begrænsninger for at agere i forhold til den økonomiske ramme f.eks. 

vedr. underskud og overskud på budgettet, men den pædagogiske kvalitet er ikke nævnt i denne 

bevillingsbeskrivelse. Ligeledes er et nyt tiltag, som hedder ”klyngegennemgang,” sat i gang. Her ses på om 

klyngen er økonomisk bæredygtig samt på klyngens interne ledelsesstruktur. Klyngelederen er inviteret til 

en forhandling herom. Dette kan ikke læses i bevillingssammensætningen, men kræver at klyngelederen 

kan tænke økonomisk strategisk flere år fremad. 

BUFs nye ledelsesstruktur og økonomiske reform rejser en del spørgsmål. Udover at sikre en besparelse, 

hvad vil organisationen så opnå med den nye reform – ledelsesmæssigt og økonomisk – og er det 

gennemskueligt i budgettet? Hvem har ansvaret for at nå målet? Og hvilke incitamenter har organisationen 

for at få klyngelederne til at opnå målet? Og hvordan kontrolleres klyngelederne ift. målopfyldelsen? 

Klyngelederne er omdrejningspunktet for institutionernes målopfyldelse, og de må derfor sikre sig, at den 

enkelte institution i klyngen lever op til målet. De står i et krydspres mellem institutionens ønske om så 

mange ressourcer som muligt for at kunne skabe en høj pædagogisk kvalitet (som kan uddelegeres til den 

pædagogiske leder) og BUFs ønske om budgetoverholdelse, som klyngelederen er ansvarlig for. 

Det er derfor også relevant at få undersøgt, hvordan klyngelederen forholder sig til fordelingen af den 

økonomiske ramme internt i klyngen, så både budgettet bliver overholdt og en pædagogisk kvalitet sikres. 

Opgaven er altså eksplorativ i forhold til motivation og kontrol samt ansvarsfordeling som det kan ses ud af 

den økonomiske bevilling. Klyngelederens adfærd er omdrejningspunktet, da hun bliver kontrolleret på 

økonomiske parametre og dermed selv må kontrollere på økonomiske parametre, og hendes 

ledelsesdilemma bliver dermed, om der rent faktisk nås en god pædagogisk kvalitet, når institutionerne 

primært styres via økonomi/budgetoverholdelse. Så kan det tænkes, at budgettet er understøttende for 

pædagogisk kvalitet og ikke kun begrænsende. Dette kan vi undersøge ved at se på budgetdesignet. 

1.1 - Problemformulering 
På denne baggrund bliver min problemformulering: 

Hvilke designvalg har BUF truffet i forhold til budgetstyringen af klyngerne, så BUFs mål for klyngerne 

opnås, og hvilke effekter opstår af dette? 
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Hvilke designvalg har klyngelederen truffet for klyngens interne budgettildeling, så klyngens mål 

opfyldes, og hvilke effekter har dette? 

For at kunne besvare dette, må jeg først besvare disse spørgsmål: 

1. Hvilke mål har BUF opstillet for klyngerne?  

2. Hvordan kommer ansvarsfordelingen til udtryk i budgetdesignet for klyngen, og hvordan forholder 

klyngelederen sig til klyngens interne budget, så ansvarsfordelingen bliver klar? Hvilken proces 

leder frem til ansvarsfordelingen på de to organisatoriske niveauer?  

3. Hvordan kommer måling af præstationen til udtryk i budgetdesignet for klyngen og hvordan 

kontrolleres præstationen? Hvordan måler klyngelederen den pædagogiske leders præstation ift. 

målopfyldelse, og hvordan kontrolleres det?  

4. Hvilke incitamenter indgår i budgetdesignet og hvordan motiverer disse incitamenter 

klyngelederen til en adfærd, der er til gavn for BUFs målopfyldelse? Hvilke incitamenter opstiller 

klyngelederen ift. den pædagogiske leder, så denne har en adfærd, der sikrer målopfyldelse?  

Der opereres altså med to organisatoriske niveauer i opgaven i forhold til budgetdesignet, nemlig BUF og 

klyngen, som består af et antal institutioner, og hensigten er at finde ud af, hvordan klyngelederen 

forholder sig til sin ledelse, når hun er styret af den økonomiske dagsorden fra BUF og samtidig skal sikre, at 

børnene og de unge bliver passet, aktiveret og udviklet optimalt ude i de enkelte institutioner, hvor hun 

skal lede gennem pædagogiske ledere, og det på en måde, så den økonomiske ramme overholdes. 

2.0 - Metodeovervejelser og fremgangmåde 

2.1 - Teori 
For at kunne besvare hovedspørgsmålet og underspørgsmålene er det nødvendigt at beskrive, hvad 

hensigtsmæssig budgetstyring gennem et bevillingssystem er i et organisatorisk perspektiv. Jeg vil derfor 

beskrive den teoretiske ramme for det økonomiske designvalg i en organisation, og jeg vil i høj grad benytte 

mig af Zimmerman, som beskriver en organisations designvalg som bestående af 3 ben p. 149: 

 1. A system that measures performance. 2. A system that rewards and punishes performance. 3. A system 

that assigns decision rights.  

                                                                                                                                                                              

Zimmerman starter med at beskrive præstationssystemet, men siger også, at taburettens ben må være lige 

lange for at det samlede budgetsystem er i balance. Det bør derfor være ligegyldigt, hvilket ben der er 

udgangspunkt. I den teoretiske beskrivelse er designvalget set fra organisationens side, da det er 

organisationens mål, der skal fremmes og ikke medarbejderens. 

Jeg vil beskrive de 3 ben, men jeg vil starte med fordeling af beslutningsrettigheder, da BUF har et 

organisatorisk hierarki, der allerede har udstukket disse, og herunder vil jeg komme ind på principal-agent 

relationen. 

Dernæst vil jeg beskrive præstationssystemet, som skal tage højde for medarbejdernes ønske om egen 

vinding, og hvordan man kan kontrollere dette. En beskrivelse under præstationssystemet af mulighederne 

for manipulation og forvrængning i forhold til målopfyldelse er en nødvendighed, da det danner 

baggrunden for valget af de konkrete metoder til målingen af præstationen og kontrollen heraf. Kontrollen 
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er også underlagt et krav om, at det skal kunne svare sig, og derfor vil kontrollen tage forskellige former. 

Zimmerman kommer ind på dette, og jeg vil beskrive det, da det er en del af et designvalg for budgettet. 

Zimmerman beskriver kontinuerligt, at ingen tiltag bør foregå i en organisation uden en beregning af, om 

det kan betale sig. Jeg vælger dog at undlade at komme ind på transaktionsanalyse, da undersøgelsen 

handler om budgetdesignet og ikke, om det kan betale sig. Transaktionsomkostninger er dog en side, som 

man må forudsætte er medtaget i designvalget. 

Til sidst vil jeg beskrive incitamentssystemet. Belønning og staf handler igen om, hvad der bedst kan svare 

sig for organisationen, men medarbejderen kalkulerer også. Derfor vil jeg kort komme ind på spil-teori, da 

det kan bidrage til forståelsen af principal-agent relationen og forståelsen af motivation. 

2.2 - Empirisk materiale i forhold til BUF og Klyngelederne 
Beskrivelsen af teoriapparatet skal bruges til at analysere, hvordan BUF og Klyngelederen forholder sig til 

designet af budgettet for at sikre målopfyldelse. Jeg må derfor finde empiri, der viser, hvordan BUF 

designer budgettet, og empiri der viser, hvordan klyngelederen designer budgettet. 

Først vil jeg skabe et overblik over BUF hierarkiske opbygning, så læseren kan forstå klyngelederens 

organisatoriske placering, og at klyngelederen er både agent og principal alt efter, hvor synsvinklen er. 

Dernæst vil jeg plukke diverse dokumenter ud, der viser, hvordan BUF har designet budgettet, så 

klyngelederens adfærd bliver målopfyldende. Der er andre dokumenter, der er bestemmende for 

målopfyldelsen, men de valgte beskriver budgetdesignet ret grundigt og viser klart, at BUFs økonomiske 

mål er i fokus. 

Jeg har valgt de politiske akter for beslutningen om budgetreformen og jobprofilerne for klyngeleder og 

pædagogisk leder samt Klyngegennemgang. Jeg vil ligeledes beskrive de kontrolredskaber BUF konkret 

anvender ift. klyngelederen. 

Næste skridt er at interviewe 2 klyngeledere, så jeg får mulighed for at beskrive deres designvalg mht. 

ansvar, måling af præstation og motivation for at leve op til målet samt kontrollen heraf. Jeg vil også sikre 

mig, at de er klar over, hvilket mål de stræber efter, da deres mål ikke nødvendigvis er det samme som 

BUFs, selvom jeg har en forventning om, at det er.  

Jeg bruger denne metode, da jeg ser BUFs budgetdesign som et led i en kaskade af økonomisk styring af 

Københavns Kommunes styring, der siver fra de politiske behandlinger og udad og nedad i alle kommunens 

forvaltninger. BUF modtager kaskaden og giver noget videre til klyngelederne, som så lader noget sive 

videre til den pædagogiske leder. Denne måde at styre på må have nogle forudsætninger og nogle effekter, 

hvilket gerne skulle fremkomme ved, at jeg koncentrerer min opgave om klyngelederleddet i styringen, og 

ved at se på kaskaden, dog først fra BUFs niveau. Da min opgave koncentrerer sig om, hvordan ledelse 

udfoldes på klyngelederniveauet, vil jeg ikke indsamle empirisk materiale fra de pædagogiske ledere, men 

for at afrunde kaskaden og pege på eventuelle effekter af klyngelederens økonomiske styring, vil jeg tillade 

mig at trække på egen erfaring fra utallige samtaler med pædagogiske ledere i forskellige klynger. 

Da jeg interviewer indenfor min egen organisation må jeg nødvendigvis være opmærksom på den 

betydning dette kan have, for det kan være vanskeligt at adskille min egen forståelse fra den opfattelse og 

adfærd, jeg må spørge ind til; og den indsigt jeg har i egen organisation kan forvrænge billedet. Jeg må 
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være opmærksom på, spørgsmålenes relevans i forhold det det, jeg ønsker at beskrive. Jeg mener, at jeg 

kan overkomme dette ved at rette interviewene ind, så den interviewede fra starten er klar over formålet 

med undersøgelse, og ved at stille spørgsmål, der er direkte relaterede til det teori-apparat, jeg benytter. 

På den andens side, så må interviewene også være følsomme over for uventet viden, der kan kaste 

yderligere lys over problematikken (Alvesson p. 172).  

Jeg er bevidst om, at 

the work situation provides the viewpoint, but the aim is to carry out cultural analysis and not introspection 
                                                            Alvesson p.175.  

så jeg vil kun komme ind på egne erfaringer, hvor der enten ikke er data nok, eller hvor jeg vurderer det 

skal give en ekstra dimension til analysen. Jeg vil ikke påberåbe mig objektivitet, men jeg kan analysere ud 

fra en teoriramme, der hjælper mig til at bevare blikket så objektivt som muligt. Det handler ikke om at 

være objektiv, men om at have et kritisk blik på sin egen virkelighed og den position jeg har i den 

organisation, jeg undersøger. 

Interviewene vil være kvalitative, og dette stiller krav til brugen af dem. Peter Dahler-Larsen opstiller 3 krav 

p.43-49: en autencitetsregel, en inklusionsregel og en transparensregel. Autencitetsreglen betyder, at man 

skal lægge sine konkrete data til grund for analysen, og ikke tænke, mene eller tro noget herom. 

Inklusionsreglen ligger til grund, at man skal sikre sig at al data indenfor det, man udfinder, skal medtages, 

så man ikke selekterer i materialet.  Man skal desuden opstille kategorier, der kan inkludere forskellige 

data. Kategorierne skal opstilles så transparensreglen tilgodeses. Dvs. at alle valg for materialets brug skal 

være gennemskuelige. 

Jeg vælger at undersøge via kvalitative interviews, da ledelse er komplekst, og at jeg risikerer, at der er 

vigtig viden ift. økonomisk styring, jeg ikke får øje på, hvis jeg bruger en kvantitativ undersøgelse. Jeg er 

dermed i overensstemmelse med Peter Dahler-Larsen, der p. 29 skriver, at det er relevant at bruge 

kvalitativ metode, hvis 

undersøgelsesfeltet er sammensat og komplekst, består af disorganiserede informationsstrukturer osv. 

Dernæst analyseres empirien mhp. at identificere designvalgene for hhv. BUF og for klyngelederen og for at 

kunne besvare problemformuleringens spørgsmål. 

Det er først anden gang klyngelederne har fået udmeldt et klyngebudget, og dermed også anden gang 

klyngelederen har skullet delegere et budget til flere institutioner. Det betyder givetvis nogle overvejelser, 

der kan kaste lys på budgetprocessen, som den ses af klyngelederen i forhold til klyngen og den enkelte 

institution. Jeg vil derfor i gennemgangen af empirien slå ned på de områder, der har betydning for 

klyngelederen, og som jeg først og fremmest ser på gentagelser eller ved stemmeføring, ligesom jeg vil 

udvælge i forhold til, om der bliver sagt noget, der kan relatere til de forskellige indikatorer på teori-

apparatet. Dermed siger jeg også, at jeg har en forventning om, at de interviewede lægger vægt på 

forskellige faktorer i deres designvalg. 
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For at kunne vurdere, om klyngelederne arbejder på at opfylde BUFs mål spørges også ind til 

klyngelederens opfattelse heraf, så vi kan se om BUFs designvalg skaber kongruens mellem BUF og 

klyngerne ift. målopfyldelse. 

For at finde ud af, hvilke designvalg klyngelederen træffer er der udarbejdet et materiale bestående af en 

spørgeguide1 samt interviews af 2 klyngeledere.2 Denne spørgeguide sætter fokus på, måling af præstation, 

kontrol af præstation og fordeling af ansvar og dermed beslutningsrettigheder. Ligeledes skal der spørges 

ind til, hvordan klyngelederen forholder sig til belønning eller straf for den pædagogiske leder i forhold til 

målopfyldelsen. Spørgsmålene i bilag 1 er guidende for at komme ind på alle områder i budgetdesignet, 

men der vil ikke nødvendigvis spørges med de konkrete spørgsmål, de skal blot sikre at interviewet bliver 

fyldestgørende for opgavens fokus. Der spørges med mere åbne spørgsmål i forventningen om, at 

klyngelederen kommer ind på budgetdesignets ben via dialogen med intervieweren. Spørgsmålene vil i 

øvrigt være abduktive, hvor jeg benytter mig af min erfaring med, hvordan et institutionsbudget kan 

designes. 

2.3 - Analyse af empirien i forhold til teorien 
Analysen vil have klyngelederen i centrum, da det er her den økonomiske styring udfolder sig; først hvordan 

denne position ledes af BUFs styring, så hvordan de opfatter dette, og til sidst hvordan de på denne 

baggrund selv styrer økonomisk. Analysen vil starte ved BUFs budgetdesign, og næste skridt bliver at 

analysere, hvad klyngelederne fortæller om deres opfattelse af den styring, de er udsat for, og sidste skridt 

bliver, hvordan denne viden og opfattelse, de har af den økonomiske styring, bliver omsat i deres eget 

budgetdesign. 

Dette kan skitseres således: 

 

2.4 - Afslutning på metodeovervejelser og fremgangmåde 
Da jeg beskæftiger mig med økonomi og måling, skriver jeg indenfor det logisk-positivistiske paradigme, der 

er kendetegnet ved, at det, jeg udfinder, kan efterprøves med samme resultat. Det er altså muligt at 

betragte verden gennem en linse, der kan forklare det fænomen, der betragtes, og såfremt vi undersøger 

fænomenet igen med samme linse, vil vi få samme resultat.  

Min empiri er ret begrænset, så opgaven vil ikke kunne efterprøve paradigmets påstand om objektivitet, 

men opgaven vil kunne sætte både BUFs og klyngelederens styring ind i en teoriramme, der mener at 

kunne forklare problemet med, at få ansatte til at arbejde for organisationens mål. 

                                                           
1
 Bilag 1 

2
 Bilag 2 
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3.0 - Kort indledning til teori 
Det offentlige har gennem længere tid været præget af New Public Management. NPM introducerede et 

syn på det offentlige som en virksomhed, der skal drives efter de principper, der findes i private 

virksomheder. 

Dette er beskrevet mange steder, så jeg vil ikke tage denne diskussion, men blot bruge det som en 

forudsætning. Det offentlige skal være målbevidst og effektiv og sikre en styring, der er tunet efter 

økonomiske principper frem for f.eks. fagprofessionelle. 

Denne tilgang får betydning for de offentlige budgetter, og for incitamenter og ønsket adfærd. Bl.a. betyder 

det, at markedet burde styre beslutningsrettigheder og kontrollere adfærd i enhver organisation. Dog er 

det offentlige jo ikke en organisation, der med rimelighed kan siges, er styret af markedet, selvom der er 

foretaget forskellige tiltag, der imiterer dette f.eks. Bestiller-Udfører-Modeller, hvor en pris er sat på de 

komponenter, der sælges fra en enhed i det offentlige til en anden. Der er også diverse udliciteringer; 

særlig rengøring og madlavning er udsat for dette. 

Om dette er en reel markedsgørelse er en diskussion,3 som dog ikke skal tages her. Men en del af New 

Public Management er med det mål at effektivisere og måle de ydelser, der bliver betalt til via skat. 

Når markedet ikke er styrende, så må en organisation igangsætte andre initiativer for at kontrollere adfærd 

og styre beslutningsrettigheder. Mange store firmaer skal tage stilling til dette, da der er interne afdelinger, 

der producerer til hinanden – enten komponenter eller service som løn eller udvikling. Her er det 

vægtningen af den enkelte afdelings betydning for profitten for den samlede organisation, der afgør 

beslutningsrettigheder og incitamenter til adfærd. 

Dette gælder også indenfor det offentlige (kommunen), da den interne organisation hænger sammen på 

baggrund af ét samlet kommunalt budget, der delegeres til forvaltninger, så ovenstående betyder, at også 

det offentlige må være værdiskabelses-orienteret, budget-orienteret og effektivitets-orienteret, som 

private firmaer må være det. 

På baggrund af problemformuleringen vil jeg derfor beskrive den teori, der knytter sig hertil, så jeg senere 

kan analysere, hvordan klyngen i BUF forholder sig til mål- og værdiskabelse via budgetter som en del af en 

større organisation.  

3.1 - Hvorfor skal en organisation beskæftige sig med et budgetdesign? 
Organisationen skal have alle medarbejdere motiveret for dette, hvilket kan være vanskeligt at koordinere. 

Budgetdesignet, og herunder incitamenterne til at forfølge den rette adfærd, kan bruges til denne 

motivation og koordination. 

Jeg vil beskrive de forudsætninger, der er for designvalget i en organisation ved Zimmermans 3-benede 

taburet. 

                                                           
3
 se f.eks. Martin Mowbray 26 May 2011 http://cdj.oxfordjournals.org/content/46/suppl_1/i132.full og 

michael.synnott@wbs.ac.uk), 

http://cdj.oxfordjournals.org/content/46/suppl_1/i132.full
mailto:michael.synnott@wbs.ac.uk
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Ifølge Zimmerman må en organisation bestående af interne enheder opstille 3 systemer: Et system der 

måler præstation og kobler det med belønning og straf, et system der kontrollerer præstation, og et system 

der fordeler beslutningsrettigheder og dermed ansvar. 

Man kan sige at budgettet er sædet på taburetten; det der binder de forskellige systemer sammen og 

stabiliserer dem. Når man bruger budgettet til at designe de 3 systemer, så må budgettet nødvendigvis 

beskrive klart, hvad man har ansvar for, hvad der måles på og vise en stillingstagen til belønning og straf. 

 

At skabe dette er en nødvendighed for firmaet af forskellige grunde: 

I en organisation er afdelingerne afhængige af hinanden, så det gælder om, at få alle til at yde deres 

optimale så billigt som muligt, så hele organisationen skaber en øget værdi. Dette er altså det overordnede 

mål. Desuden er der i en organisation mange mål og delmål, som de enkelte afdelinger skal leve op til. For 

at få alle til at leve op til disse mål allokeres beslutningsrettigheder til ledere af afdelingerne, som så er 

ansvarlig for at medarbejderne arbejder for at nå målet. Disse ledere har en anden viden end topledelsen, 

og pga. af denne asymmetriske viden i organisationen, og en forventning om at alle implicerede ønsker at 

fremme egen gevinst mest muligt, må organisationen designe et system, som kan tage hånd om denne 

problematik. 

Udover at tegne et organisationsdiagram, om hvilken ledelsesmæssige niveau, den enkelte leder er på, så 

må organisationen også tage stilling til, hor meget lederen kan beslutte. Dette gøres bl.a. med en tildeling 

af et budget, som afdelingen har ansvaret for – eller rettere lederen af afdelingen. 

Et organisationsdiagram viser, hvilke personer, der er ledere, i teorien kaldet principaler for andre, og de 

personer, der kaldes agenter, nemlig den person, som skal arbejde i andres interesse, som er 

principalernes. Principalerne betragtes som værende organisationens mand og ikke selv-promoverende. 

Dette syn på ledelse er som en kaskade gennem et system: skatteborgerne er vælgere, der stemmer for at 

få politikere til at varetage deres interesser. De betaler bl.a. også for at få deres børn passet, og dermed har 

de en interesse i at politikerne træffer de rigtige beslutninger herom. Gør politikerne ikke det, så vælges de 

ikke næste gang. Dermed er borgeren politikernes principal og politikerne er agenter. 

Politikerne er principaler for top-ledelsen i en kommune, som så er agenter herfor. Direktionen er 

principaler for kontorchefer, der er agenter herfor. Kontorchefer er principaler for enhedsledere, som så er 

agenter. Disse bliver igen principaler for deres underordnede ledere f.eks. afdelingsledere, som så er 

principaler for den menige medarbejder, der er den ultimative agent. 

Alt efter hvilken kommune kan denne kaskade består af mange eller få led. 
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Hver led har forskellig viden om organisationens forhold og kunne en enkelt principal vide alt, ville hun 

kunne tage højde for alle beslutninger i organisationen. Dette kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, så 

principalen må erkende, at hun har et vidensunderskud, der skal kompenseres for via agenter. 

Men hvordan finder principalen ud af, at agenten agerer i organisationens interesse, og at de rigtige 

beslutninger i forhold til dette tages? Det gøres via målinger af agentens præstationer og kontrol heraf, 

samt en delegering af beslutningsrettigheder på bestemte punkter. 

3.2 Ansvar og beslutningsrettigheder.  
Næste ben af Zimmernans 3-benede taburet er organisationens fordeling af beslutningsrettigheder, og en 

organisation kan ikke måle værdiskabelse og præstation uden at have taget stilling hertil, og at have en 

beslutningsrettighed handler om retten til at bruge ressourcer på noget bestemt. Såfremt en agent ikke har 

beslutningsret over ressourcer, så har hun ikke mulighed for at agere.  På den anden side, så må 

beslutningerne kontrolleres, så der gives begrænset adgang til beslutninger alt efter hvilken position man 

er i som agent. Zimmermen p. 151: 

Managers rarely are given all the decisions rights to make a particular decision. Rather, an elaborate system 

of approvals and monitoring exists.  

Der kan på alle niveauer i en organisation tages initiativer til f.eks. udvikling, men om afdelingen/agenten 

må arbejde videre på initiativet skal ratificeres af andre. Sker dette, så kan afdelingen/agenten. 

implementere initiativet, men om det er værdiskabende for organisationen monitoreres af en anden 

afdeling.  

Zimmerman har lavet denne figur, som viser forskellen på beslutningsledelse og retten til at træffe 

beslutninger (beslutningsret),4 og at budgettet har en klar rolle om koordinerende tiltage herimellem.  

 

     Zimmerman p. 231 

Et eksempel kunne være opstart af en ungdomsklub, som en institution ønsker. På institutionens eget 

budget er der ikke ressourcer hertil, men lederen kan samle viden, kommunikere viden og planlægge og så 

præsentere det for beslutningstagerne. Det skal så langt op i ledelsessystemet, at de med de rigtige 

beslutningsrettigheder over budgettet siger ja eller nej. Indenfor det offentlige ville dette typisk være 

politikerne. 

                                                           
4
 Allan Hansen og Ivar Friis kalder det Beslutningsudførelse og Beslutningsstyring: power point plancher fra Økonomisk 

Styring session 6-7. Modul på MPG. 
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Dette har indflydelse på, hvordan en organisation forhandler sig frem til det kommende års/periodes 

budget. 

Agenten videregiver information f.eks. planer om udvidelse, som har betydning for budgettet – eller 

tilbageholder information alt efter, hvad der bedst kan svare sig for hende/afdelingen – og principalen 

tager stilling hertil. Det kan være ved at videreformidle denne viden opad i hierarkiet eller ved at udbede 

sig yderligere information. Budgetprocessen er dermed en bottom-up proces, hvor agenter på forskellige 

niveauer har mulighed for indflydelse. 

Ultimativt ratificerer top-ledelsen/politikerne, hvilket budget afdelingen skal have. 

Budgettet bliver altså en mulighed for organisationen for at akkumulere viden og koordinere tiltag. 

Desuden bliver budgettet også et redskab til at håndtere eventuelle interne konflikter i (Z 230) 

organisationen, da alle involverede parter ideelt set har mulighed for indflydelse. Dette motiverer ideelt set 

således, at alle tager ansvar for, at budgettet overholdes, og at alle kan se det rimelige i budgetfordelingen. 

(Z 245). 

En anden metode til tildeling af budget til en afdeling er at basere det på sidste års budget eller præstation. 

Hvis en afdeling har præsteret et resultat, hvor forbruget har været mindre end den afsatte sum, så får 

afdelingen en mindre sum næste år – men hvis forbruget har været højere, så får afdelingen ikke tildelt 

flere ressourcer. Dette fænomen kaldes pal-effekten. Agenten har i dette tilfælde en motivation til at 

præstere lige til det gamle budget eller overskride det lidt, så hun kan forvente samme ressourcer og 

dermed nemmere kan præstere målet. Der er altså intet incitament til at præstere bedre end budgettet 

viser, selvom hun kan se muligheder for effektiviseringer. 

Fordelen ved denne budget-metode kan være, at den viden agenten sidder med ikke bliver det budgettet 

baseres på. Agenten har en viden, som principalen ikke har og kan bruge denne til at få et højere budget 

end hun ville kunne levere ydelsen for, så agenten præstere nemmere målet. Man undgår altså 

manipulation. 

For at undgå at budgettet virker forvrængende på agentens motivation bør budgettet ikke stå alene som 

målingen på en agents præstation (Z 242). Der bør være andre målinger samt dialog med principalen. 

Budgetprocessen og den metode der vælges herfor kan være omkostningsfyldte for en organisation, da 

agenten arbejder selvoptimerende og ikke kun i organisationens interesse. Det er nødvendigt at inddrage 

agentomkostningerne såvel som budgetprocesomkostningerne for at kunne måle om budgetprocessen er 

med til at skabe øget værdi for organisationen. 

Zimmerman har disse kritikpunkter p. 246: 

 Are time consuming to construct. 

 Add little value 

 Are developed and updated too infrequently. 

 Are based on unsupported assumptions and guesswork. 

 Constrain responsiveness and act as a barrier to change. 

 Are rarely strategically focused and often contradictory. 
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 Strengthen vertical command and control. 

 Concentrate on cost reduction. 

 Encourage gaming and perverse behaviors. 

 Do not reflect emerging network structures organizations are adopting. 

 Reinforce departmental barriers rather than encourage knowledge-sharing. 

 Make people feel undervalued. 

Andre metoder er forsøgt udviklet, men har også uhensigtsmæssigheder, ikke mindst kan de være 

omkostningstunge eller for personbaseret. Det kan f.eks. være bench-marking, eller at principalen 

subjektivt vurderer agenten.  

Når budgettet er vedtaget for den enkelte afdeling, har principalen for denne afdeling 

beslutningsrettighederne herover. 

Dvs. at budgettet skal vise på hvilke områder, hun har råderum. Det kan 1. være over tid, eller 2. det kan 

vise om, der er mulighed for at overføre ressourcer mellem budgetperioderne, 3. budgettet kan være fast 

på de enkelte poster, og 4. om budgetforhandlingerne kan åbnes igen. 

1. Mange afdelinger får 1-årige budgetter, som skal overholdes, men der kan i budgetterne også være 

en langtidsplanlægning involveret, såfremt der f.eks. skal foretages større investeringer. 

Ressourcerne hertil kan bruges i budgetperioden og afskrives i efterfølgende år, eller der kan 

kalkuleres med overførsel af ressourcer til kommende budgetperioder. Fordelene er, at 

organisationen tvinger lederne til at kommunikere planerne for afdelingen. Bagdelene er, at 

lederen fokuserer på årets mål uden at tænke over næste års planer for f.eks. investeringer og 

vedligehold. 

2. Hvis der kan overføres ressourcer forhøjer det lederens mulighed for at korrigere for skiftende 

forhold for afdelingen, f.eks. udefrakommende risici.  På den anden side, så kan de opsparede 

ressourcer bruges uden, at de nødvendigvis er til gavn for organisationens værdiskabelse.  Det kan 

være, at lederen bruger uforholdsmæssige mange ressourcer på ”at brænde benzin af,”5 for at få 

samme budget næste år. Dette kaldes budget-lapsing. Dette udføres for at undgå PAL-effekten, 

hvor f.eks. overskud ikke tilskrives afdelingen men tages til den samlede organisation. 

3. En måde at styre en afdeling stramt på er at give et line-item-budget. Dvs. at lederen ikke kan flytte 

ressourcer fra en post over på en anden. Det giver principalen stor kontrol over forbruget, da 

agenten kender præcist sit råderum for hver enkelt post. Hendes adfærd er derfor kontrolleret, så 

hun ikke kan udnytte budgettet til selvoptimering. Skulle der opstå uforudsete udgifter i løbet af 

året, kan agenten dog ikke imødekomme disse ved - med sin viden om området – at overføre 

ressourcer til en anden post. Det skal godkendes højere oppe i systemet, hvilket kan være 

omkostningsfyldt pga. tidsforbrug og måske forpassede muligheder. 

4. De fleste budgetter er statiske indenfor det offentlige, men efter krisen i 2008 og dermed store 

besparelseskrav har flere kommuner åbnet deres budgetter inde i året. Dette er fleksible versus 

statiske budgetter. Såfremt agenten bliver målt på et fleksibelt budget, er det vigtigt for hende at 

der tages højde fra de udefrakommende faktorer: i hvilke situationer stiger budgettet og i hvilke 

                                                           
5
 ”at brænde benzin af” refererer til en anekdote, hvor militæret hvert år lige før nytår brugte de eventuelt resterende 

ressourcer på at sende soldaterne ud at køre, blot for at sikre, at budgettet ikke blev skåret året efter. 
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falder det, og hvad er tidshorisonten for at imødekomme det ændrede budget? Agenten har ikke 

kontrol over budgettet, men over hvordan det bruges – dette er råderummet, og kendes 

råderummet ikke, kan agenten handle, så adfærden ikke er til værdi for organisationen. Kunne 

agenten have forudset de forandrede vilkår, som kunne påvirke budgettet, burde hun have taget 

højde for dette til gavn for organisationen. 

Såfremt der er mulighed for at åbne budgetterne igen kan en agent også satse på at få et 

underskud dækket. Dette hedder Soft Budget Constraint: 

 

My budget constraint is soft if I am expecting (rightly or even wrongly) to be bailed out if any trouble arises. 

I then adjust my actions to that expectation. It is a hope or belief that has great influence on my decisions, 

behavior, and actions.   

                      Janos Kornai p.119 

Der er altså flere måder en organisation kan sammensætte et budget på. Alle skal tage højde for at 

reducere agentomkostninger og for at vise beslutningsrettighederne.  

Et budget er ikke kun tal, men er også en beskrivelse af, hvordan budgettet er tildelt i forhold til 

budgetprocessen. Det kan være hvordan de enkelte poster er sammensat, hvad de indebærer vedr. 

planlægning og hvad der sker, hvis vilkår ændres. Vilkårene kan ændres internt i organisationen, hvis 

ledelsen begynder at se på budgetposternes sammensætning.  

Ofte begrundes et budget med sidste års budget, som der laves rettelser til dette ift., hvordan man 

forventer det kommende år vil se ud. Man laver et inkrementelt budget. Man kan også hvert år granske 

den enkelte budgetpost grundigt (et Zero-based-budget), for at sikre at forbruget er til værdi for 

organisationen. Dette er selvsagt omkostningsfyldt, så det bruges bedst i situationer, hvor den 

organisatoriske strategi er blevet ændret (Zimmerman p. 257). Det er mindre omkostningsfyldt at benytte 

et inkrementelt budget, og Zimmerman fastslår p. 257, at det kan begrundes i, at organisationer tenderer 

til at forfremme fra egne rækker, og dermed har lederne/principalerne gerne en umiddelbar indsigt i 

afdelingernes budgetter. 

En organisation må vælge mellem de forskellige budgetdesigns for at vise, hvilken ledelsesret og hvilken 

beslutningsret en agent har, og ethvert valg har konsekvenser for organisationen, som kan være potentielt 

omkostningsfyldte i forhold til agentomkostningerne. Budgettet skal sikre, at agenten arbejder hårdt for en 

værdiskabelse for den samlede organisation og ikke kun for sig selv. 

Når budgettet er vedtaget har agenten her indenfor ansvaret for målopfyldelse. 

3.3 Måling af præstation 
Indenfor teoretisk økonomi er det en antagelse, at alle personer arbejder selvoptimerende (Zimmerman p. 

136). Den enkelte vil have så meget ud af sin anvendelighed som muligt. Når dette er antagelsen, så 

kommer der spørgsmål om, hvordan principalen så får agenten til at arbejde for organisationens mål og 

ikke kun sine egne.  
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Principalen må designe metoder for at få agenten til at arbejde i organisationens interesse og ikke kun i 

egen, så der skabes værdi for organisationen. Der behøver ikke være en overensstemmelse mellem det mål 

organisationen har, og det mål agenten har – bare agenten også arbejder optimalt for organisationen 

(ibid.p. 141). Det er op til organisationen at gøre det attraktivt for agenten at arbejde på organisationens 

værdi. 

Indenfor det offentlige system er der også et ønske om høj værdiskabelse, så også her indføres 

præstations- og kontrolværktøjer. Dette er bl.a. fordi politikerne og toplederne har et underskud af 

information om at drive eksempelvis institution og udøve pædagogik. Dvs. at de er afhængige af agenten i 

forhold til at drive institutionerne optimalt og uden selvoptimering. Agenten er til gengæld afhængig af, at 

politikerne overholder f.eks. budgetter og indgåede aftaler, så der er råderum i forhold til ledelse. Horn 

siger herom p. 26: 

They [politikerne] also determine the incentives facing officials – and thus influence how administrators will 

exercise their discretion – by controlling access to resources and, more significantly, by setting the 

administrators´ terms of conditions of employment. 

Dette citat viser en risiko for agenten, såvel som der er for principalen. Derfor må de metoder, principalen 

designer, tage højde for uoverensstemmelser og risici, så vel som, at designet skal tage højde for en samlet 

værdiskabelse, så omkostningerne ved målingen og kontrollen ikke bliver for høje i forhold til 

værdiøgningen. Der må altså indgås en form for kontrakt, der kommer både principal og agent til gode, så 

der sker en værdiskabelse i organisationen. 

Principalen – som altid betragtes som værende rationel i forhold til organisationen - må tage dette i 

betragtning i en præstationsmåling: 

1. Agentens anvendelighed - altså den viden hun har.  

2. Uoverensstemmelse mellem organisationens mål og agenten mål. 

3. Kontrol af præstationen. Omkostningerne vs. værdiskabelse. 

4. Verden er foranderlig. 

Ad 1: Set fra principalens side, skal præstationsmålingen vise, hvilken viden agenten har, som skal bringes i 

anvendelse – organisationen køber denne viden. Denne viden er også det område, hvor agenten har 

beslutningsrettigheder. Det er her agenten skal måles og ikke på de beslutninger, der træffes andet steds i 

organisationen. Agenten har et incitament til at tilbageholde viden, så hendes måling bliver til hendes 

fordel. Dette kaldes manipulation. 

Ad 2: Præstationsmålingen skal desuden sikre, at agenten arbejder for organisationens mål. Det er derfor 

nødvendigt at designe præstationsmålingssystemet, så det tager højde herfor. Dette er dog vanskeligt, da 

en organisation har mange mål, delmål, daglige mål, mål på personalesiden, mål på produktivitetssiden. 

Man kan ikke måle på alt, da det bliver for omkostningskrævende, så der må vælges. Det, der vælges, er 

også det, der får fokus med risiko for, at andet vigtigt for organisationen ikke for fokus med værditab som 

konsekvens – eller måske endda negativ værdiskabelse (Allan Hansen p.211). At det, der måles på, bliver 

det med fokus på, kaldes forvrængning. Det der ikke måles på, kan der tales om på anden vis, så dialogen 

kan blive en del af et præstationsmålingssystem, så det måske bliver mindre omkostningstungt. 
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Ad 3: Om den ønskede adfærd er opnået skal derefter kontrolleres.  Det er som sagt omkostningstungt at 

oprette systemer, der kontrollerer. Desuden skal kontrollen udføres af andre end principalen, som agenten 

kan påvirke. Dette skyldes at principalen også er en person med interesse for selvoptimering. Ofte har 

regnskabsafdelingen denne kontrolopgave (Z 149) og oftest ift. de økonomiske faktorer.  Dvs. at andre 

organisatoriske hierarkiske afdelinger uden beslutningsrettigheder overfor hinanden inddrages f.eks. en 

løn- og personaleafdeling. 

Ved de måleområder, der ikke er økonomiske, kan det måske ikke betale sig at adskille principalen fra 

målingen (Zimmerman p. 152). Det kan f.eks. være i vurderingen/kontrollen af agentens beslutninger 

omkring det fagprofessionelle. Måleomkostningerne skal altså vurderes. 

Ad 4: Både for agenten og principalen er der en risiko udover de 3 første ved at designe et 

præstationsmålingssystem, der måler adfærd på baggrund af en aftale og på forhånd opstillede mål. Det er 

umuligt at vide, hvilke udefrakommende tiltag organisationen må tage stilling til, som ikke var muligt at 

forudsige. Dette kaldes risiko og begge parter må forholde sig hertil6. 

I forhold til offentlige ansatte er endnu en udfordring, at agenten har mange principaler, hvis målsætninger 

alle skal opnåes.  Både principalen og agenten har et incitament til at få målt præstationerne. Principalen af 

overstående grunde; agenten fordi det kan få betydning for hans løn eller bonus, for fremtidige 

karrieremuligheder eller for anden motivation, der er af betydning for hende. Det handler om belønning 

eller straf.  

Det er ikke en given sag for en agent, at hun på baggrund af en måling arbejder hårdt for at være af værdi 

for organisationen, for agenten ønsker at optimere ved så lille en indsats som muligt. Dette skaber den 

adfærd, der kaldes free-riding og shirking.  Principalen vil have så høj en arbejdsindsats som muligt, og må 

derfor designe målingen, så den overkommer det. Agenten skal ikke kunne sige ”jeg ved, at dette vil være 

smart, men det kræver for meget arbejde af mig til den løn jeg får, så derfor prøver jeg at få en anden til at 

gøre det/satser på at principalen ikke opdager, at jeg ikke udfører jobbet.” 

Målingen af præstation skal altså designes ud fra mange forudsætninger for at agenten ønsker at slippe 

nemt om ved arbejdet, og den skal være så omkostningslav som mulig. Det er dog ikke realistisk, at man 

kan undgå alle agentomkostninger; det ville blive for dyrt. Derfor må organisationen også tage stilling til, 

hvor den vil løbe risikoen ved ikke at måle. 

Præstationsmåling er ét ben af Zimmermans 3-benede taburet, og denne er to-delt, da der må knyttes 

kontrol hertil. 

3.4: kontrol af præstationen – regnskabet som kontrol 
Erkender man, at budgettet fordeler beslutningsrettigheder som beskrevet i foregående afsnit bliver en 

vigtig del af designet af budgettet at opsætte kontrol med brugen af budgettet, ligesom det må gøres for 

præstationen. Beslutningsretten indebærer et ansvar for at bruge dette til gavn for organisationen og skabe 

værdi herfor. 

                                                           
6
 Denne opdeling i de 4 kriterier for designet af præstationsmålesystemet er fra Allan Hansen p.207. 
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Da mennesker er drevet af ønsket om at fremme sine egne interesser, må kontrollen sikre både en 

overholdelse af budgettet og overholdelse af målet med brugen af budgettet. Målet determinerer, hvordan 

præstationen bliver evalueret, og målet skal fremgå af kontrolredskaberne. Begynder agenten at benytte 

budgettet til andet end de opgaver organisationen har givet hende ansvar for, vil hendes 

præstationsevaluering vurderes skævt. Agenten har altså et incitament til at løse opgaverne udelukkende i 

forhold til det givne ansvar. 

Kontrollen af præstationen er ofte regnskabsafdelingens ansvar. Derfor skal præstationen kunne måles ud 

af tal, der er særlig velegnet til at monitorere agentenformulerer Zimmerman p. 153: 

Accounting data are often criticized as not being useful for decision management, but their usefulness for 

decision control is frequently overlooked.     

   

Kontrollen er altså ikke grundlaget for beslutningsledelse i organisationen, men er en monitorering af 

agenten, så agentomkostninger reduceres. Det er for at sikre, at agenten bruger budgettet 

hensigtsmæssigt, og at hun ikke misbruger ressourcerne for egen vinding skyld, for at undgå 

agentomkostninger incl. tyveri og bedrageri (ibid p.153) men også for at undgå, at agenten udelukkende 

tænker på sin egen afdeling. 

Der er, som vi kan se, en del transaktionsomkostninger forbundet med kontrollen af agenten, såvel som 

målingen af præstationen og udformningen af budgettet. At det er nødvendigt med dette design af 

budgettets rolle skyldes at transaktionsomkostninger og adfærd er nøje forbundet. Både principalens og 

agentens, og taburettens 3. ben er netop motivation som en forudsætning for  korrekt adfærd. 

3.5. Belønningssystemet og motivationen 
Tager vi ovenstående for gode varer, så viser der sig et billede, hvor organisationen og agenten indgår en 

kontrakt, som er til gavn for både organisationen og agenten. Ovenstående har beskrevet dette 

hovedsageligt fra organisationens synspunkt, da det er organisationen, der skal have skabt en mer-værdi. 

På den baggrund har agenten så fået beslutningsansvar, er blevet mål og blevet kontrolleret. Agenten har 

brugt sin viden til at optimere organisationens værdi - og hvad så? Hvordan belønnes og straffes agenten 

ift. måleresultaterne? Agenten har en interesse i at få mest muligt ud af sin specialviden, for sig selv og for 

sin afdeling (scorer afdelingen højt kommer det agenten til gode). 

Organisationen har dermed en interesse i at koble bevillinger til belønningssystemet, og måske skal 

indførelse af takststyrede bevillinger ses i dette perspektiv. Jo mere afdelingen kan producere, des mere får 

afdelingen i bevilling. Dette kan eventuel føre til en konkurrence mellem afdelinger, som organisationen 

ikke kan være interesseret i for den samlede værditilvækst er vigtigere end afdelingens.  Zimmerman kalder 

dette goal-incomgruence (p.141), og der skal tages højde for det i belønningssystemet. Belønningen eller 

straffen skal altså skrues sådan sammen, at der tages højde for organisationens formål. 

Dette kan være særlig svært i en politisk styret organisation, da der er mange principaler med mange 

formål. Derfor bliver hele budgetsystemets sammensætning vigtigt. Man kan forestille sig, at politikere 

ønsker formål der er samfundsmæssigt relevant. Direktionen og eventuelt andre niveauer ønsker et formål 
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der kunne være økonomisk relevant f.eks. bæredygtighed. Agenterne skal arbejde for at opnå dette, men 

har også sin egen agenda, og vil bruge kræfter på at opnå mest muligt med mindst indsats. 

Dette kaldes cream-skimming. Det finder sted, når belønningen er større en den reelle omkostning for 

agenten.  Ved et takssystem kunne det være hvis agenten kan producere det dobbelte antal enheder 

til en takst, hvor hun skal arbejde mindre end dobbelt så hårdt, eller indenfor institutionsverdenen, at 

der passes dobbelt så mange børn med samme antal personaler. 

På den anden side kan principalen bruge cream-skimming til at koordinere forventninger7. Såfremt 

principalen ønsker at hæve produktionen midlertidigt, kan han beregne en takst, der er favorabel for 

agenten, så agenten umiddelbart kan se sin fordel herved. Dermed har begge parter en forventning 

om at produktionen hæves til gavn for begge. 

Hvad der er til gavn for agenten, er hendes egen motivation, og her skelnes mellem to typer:  

1: Extrinsisk motivation er, som er, når agenten måler sin tilfredshed med arbejdet ud fra en konkret og 

udefra kommende belønning f.eks. bonusløn eller efteruddannelse. Det kunne også være angsten for at 

blive afskediget, hvis arbejdet ikke bliver tilfredsstillende udført. De kan være økonomiske og på anden vis 

målbare f.eks. synlig ros. 

2: Intrinsisk motivation er, når agenten oplever en indre tilfredshed med at udføre sit arbejde. Dette er nok 

for agenten i forhold til en belønning for sin indsats. Ros kommer udefra, men giver en indre tilfredshed. 

Det kan være ønsket om respekt eller om at gøre noget godt for samfundet. De kan være moralske og 

etiske og er svært målbare.  

For at beregne dette incitament til at samarbejde for organisationens bedste kan der bruges spil-teori. 

Jeg vil kun bruge spil-teori kort til at påpege, at der er forskellige forventninger, og disse forventninger 

er forudsætningen for om et incitament virker efter hensigten. En nem og overskuelig forklaring på 

spil-teori findes i Friis8, og jeg vil ikke her forklare nærmere. Spillet går ud på at kalkulere det parterne 

får mest muligt ud af ved at samarbejde versus arbejde i egeninteresse. Først i det øjeblik, der er en 

situation, hvor det kan betale sig, vil parterne samarbejde. Denne situation kan ifølge Friis måske 

skabes ved enten lederskab eller ved social kontrol (p.16). 

Problemet med lederskab er, at det er personafhængigt, og der forventes dermed, at principalen har 

indsigt og viden om agentens speciale. Dette vil ofte ikke være tilfældet, da et af ønskerne bag 

designet af budgetsystemet er at kompensere for den asymmetriske viden i en organisation. Desuden 

skal man heller ikke glemme, at principalen ofte er en del af et større system, og også har sin egen 

agenda. 

Social kontrol er en anden vej at gå ifølge Friis p. 17:  

Forskningen har vist, at i mange sammenhænge virker sociale normer mere adfærdsregulerende på godt og 

ondt end formelle regler, lovgivning og formel ledelse. Det skyldes blandt andet, at det ofte er meget 

                                                           
7
 Powerppointplanche fra modulet Økonomiks Styring: Session 3, planche 20.  

8
 Se litteraturlisten. 
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lettere, for dem man arbejder sammen med at opdage, at man snyder.  

  

Den sociale kontrol kan være anerkendelse og ros eller udstødelse og mobning. Problemet er dog at 

den sociale kontrol er personbåret, så de personer, der udøver social kontrol også har deres egen 

agenda. 

På denne baggrund er belønningssystemet ofte noget, der kan måles f.eks. overholdelse af budget, og 

det er så dette, man belønner, mens man håber på at organisationens samlede værdiskabelse også 

tilgodeses. Budgettet bliver det fokuspunkt man er rettet mod, og som man samarbejder om. 

3.6 Opsamling på teorien 
Budgettet og budgetdesignet sker for at kunne kontrollere adfærden hos agenter til gavn for den samlede 

organisations værdi. 

Det sker ved at distribuere ansvar, allokere ressourcer til agentens afdeling, måle og kontrollere samt 

belønne eller straffe indsatsen. I budgetdesignet skal man tage hensyn til mål, forvrængning og 

manipulation. Kontrollen skal sikre dette. Da der er værditilvækst som hovedformål for organisationen skal 

designet overordnet kunne svare sig, dvs. at det ikke må være for omkostningsfyldt. 

Zimmermans budgetdesign og forudsætningen for det kan opstilles i denne figur: 
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4.0 BUFs økonomiske styring af klyngelederen 
I dette afsnit vil jeg først beskrive BUFs opbygning, så læserne kan forstå konteksten, og dernæst vil jeg 

komme konkret ind på de redskaber BUF bruger til økonomisk styring af klyngelederen, som er 

Budgetreformen, Dialogguide, herunder Orden i Butikken, Klyngegennemgang og selv bevillingen til 

klyngen. 

4.1 BUFs opbygning 
 

 

Som det fremgår, er BUF en stor organisation med mange kontorer. Ift. klyngelederen er den direkte streng 

fra politikerne over direktion, gennem Center for Ledelse, hvor der er 6 Områdechefer, der er 

klyngelederens direkte leder. Klyngelederen er i kassen ”Skole og Institutioner.” Den pædagogiske leder, 

som er lederen på den enkelte institution, har ikke en kasse i dette organisationsdiagram. Den samlede 

klynge bliver betragtet som én institution, hvor institutionerne benævnes enheder. Den pædagogiske leder 

er til gengæld nævnt i Hvidbogen, hvor der påpeges, at klyngelederen kan delegere ansvar hertil. 

Ser vi på principal-agent relationerne er der denne fordeling fra politikere til medarbejdere: 

 

Dette illustrerer også den kaskade, der er i en offentlig organisation, og som vises gennem den økonomiske 

styring, og de effekter den får nedad i systemet. 

I det efterfølgende vil jeg bevare ordet ”klyngen” for de samlede institutioner i et økonomisk og 

pædagogisk fællesskab. Enhederne vil blive benævnt ”institutioner.” Dette er i overensstemmelse med den 
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måde klynger og institutioner omtales blandt klyngeledere, pædagogiske ledere og institutionernes 

medarbejdere. 

4.2 Økonomistyring i BUF – Budgetreformen. 
Som nævnt i indledningen blev der indført en budgetreform samtidig med overgangen til klyngestruktur. 

Reformen blev besluttet politisk efter en høringsperiode, hvor forældre, organisationer, institutioner og 

andre interesserede kunne påpege goder og uhensigtsmæssigheder. Enkelte faktorer blev rettet til 

herefter, og dermed er der et fast grundlag for budgetberegningen for klyngerne hvert år. Denne reguleres 

med prisfremskrivningen og måske med besparelser osv. Klyngelederen har generelt ikke indflydelse herpå. 

Budgetreformen i BUF mundede ud i en stærkere takststyring for institutionerne. Den enkelte klynges 

budget (kaldet bevilling i BUF9) genereres via en børnetakst på opgaverne. Der er enkelte områder tilbage, 

hvor børnetaksten ikke er styrende f.eks. på kompensationsmidler (ressourcer der tildeles ift.  manglende 

legeplads, manglende elevator, social profil på børnegruppen osv.). Da budgettet er genereret af en 

børnetakst, og fordi Københavns Kommune er i den situation, at der mangler pladser10 til en del børn, er 

det blevet besluttet, at institutionerne efter aftale kan tage flere børn, end de er normeret til. På denne 

måde kan budgettet stige. Det skal dog være efter aftale med BUF-kontoret Kapacitetsstyring, så 

klyngelederne har ikke kontrol herover. Såfremt der ikke er børn nok til at dække normeringen, så falder 

institutionens budget. 

Der er altså en mulighed for at korrigere budgettet, men præmisserne herfor kendes af klyngelederne, og 

det er ikke muligt at forhandle en korrigering af budgettet herudover. Der er ikke puljer, der kan tildeles i 

svære situationer. Denne mulighed for en merindskrivning efter aftale er et eksempel på, at organisationen 

giver en mulighed for cream-skimming i forventningen om at institutionerne tager flere børn ind, så 

København kan opfylde pladsgarantien, der er lovet forældrene.11 

Det er klyngelederens ansvar at fordele klyngens samlede budget ud fra principper, som 

forældrebestyrelsen sætter. Dette skal ske i samarbejde med ledelsesgruppen og Samarbejdsudvalget. Det 

økonomiske ansvar kan ikke uddelegeres ift. at overholde det samlede budget, men klyngelederen kan 

delegere en sum til den enkelte institution, som den pædagogiske leder skal sikre overholdes. Såfremt den 

pædagogiske leder ikke lever op til dette, så er det ikke hendes økonomiske ansvar men i stedet en 

personalesag.  

Muligheden for en delegering af budgettet kan f.eks. ses i den profil, der er udarbejdet for hhv. klyngeleder 

og pædagogiske leder12, men som vi så i BUFs organisationsdiagram, så ender al ansvar hos klyngelederen, 

da den pædagogiske leder ikke er herpå. Dog er den pædagogiske leder direkte ansvarlig for personalet, 

pædagogikken og samarbejdet med forældrene i hverdagen. Ved problemer er det klyngelederens ansvar 

at sparre og evt. overtage. 

                                                           
9
 Se bilag 1, som er et eksempel på en klyngebevilling samt BUU dagsorden 8.september 2010, hvor BUU godkendte 

serviceniveau og selvforvaltningens rammer punkt 11. Desuden er der en bevillingsbeskrivelse, der udpensler, 
hvordan bevillingen er genereret samt muligheder og begrænsninger ift. forbruget på de enkelte poster. 
10

 En gang årligt udarbejder BUF-kontoret Kapacitetsstyring en prognose på de kommende års børnetal.  
11

 Pladsgarantien har også en økonomisk side, da kommunen trækkes i bloktilskud, såfremt den ikke opfyldes. 
12

 Fra Børn- og Unge Udvalgets (BUU) dagsorden d. 3. november 2010   
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Ansvaret for økonomien, som det relaterer op gennem organisationen, vises tydeligt i bilag 313 : 
Dialogguide for økonomimåltal – dialogbaseret ledelse og Min Lederside, og bilaget viser også de 3 
områder, hvor klyngelederen bliver målt, nemlig på overholdelse af budgettet, korrekte prognoser og 100% 
afstemte balancekonti. 
 
Fra samme BUU-dagsorden fastslås: 
 
Målet har hele tiden været at skabe mere tid til og kvalitet i kerneydelsen gennem: at afbureaukratisere, at 

få styr på økonomien og at sikre god ledelse.  

 

Der er altså opstillet 1 hovedmål for BUF og 3 delmål: 

      Hovedmål: Tid til og kvalitet i kerneydelsen. 
Delmål 1: Afbureaukratisere. 
Delmål 2: Styr på økonomien 
Delmål 3: Sikre god ledelse. 

 
Afbureaukratisering og God Ledelse er ikke nævnt yderligere i den empiri, jeg har valgt for denne opgave, 
men det bliver italesat, og der arbejdes med det i organisationen. En mulig undtagelse er, at der nævnes i 
profilen for klyngeleder og pædagogisk leder, at de tager en uddannelse på mindst diplomniveau; for 
klyngelederens vedkommende skal det være i ledelse, og dette kunne tolkes som et incitament til yde God 
Ledelse. 

4.3 Dialogguide 
Klyngelederens opgaver er helt klare med det absolutte mål, at kerneopgaven er vigtigst. Dialogguiden viser 
dog udelukkende dialog i forhold til punkt 3, som er Styr på økonomien, og går vi ind i denne Dialogguide 
kan vi se, at udover at vise hvor klyngelederen bliver målt på præstation, så er der en klar ansvarsopdeling 
og handleopdeling.  
 
Der er Områdechefen, som er placeret leddet lige over klyngelederne, der skal i dialog og handle. Ved 
overskridelser af de økonomiske måltal kommer klyngen på handleplan14, og Områdechefen har pligt til af 
følge op. En handleplan er forskellig alt efter klyngens økonomiske ståsted, men det kan være alt fra, at 
klyngelederne får besked på at rette op på det til hjælp til budgetlægning. Det er klyngelederens ansvar at 
sætte tiltagene i gang f.eks. afskedigelser på denne baggrund. Som det fremgår, så er også et tværgående 
økonomidatateam involveret i denne proces. Her akkumuleres tallene, og de gives dem til Områdechefen, 
som følger op. En af metoderne til dette er redskabet Orden i Butikken, som er en månedlig intranetbaseret 
opfølgning på klyngens hovedtal. Redskabet bliver kaldt et dialogredskab, og der er bokse, klyngelederen og 
Områdechefen kan skrive i. Desuden har Områdechefen en boks, hvor han kan afkrydse vurderingen. 
Områdechefen følger klynger på handleplan ved en face-to-face dialog mindst én gang årligt 
 
Såfremt måltallene overholdes beskriver Dialogguiden, at Områdelederne skal anerkende dette via en 
dialog. Vurderer han, at målet er opnået via særlige tiltag, så kan han bede direktionen om at anerkende 
dette som en best practice, der kan udbredes til organisationen. For de, der lever op til de økonomiske mål 

                                                           
13

  Fra Børn- og Unge Udvalgets (BUU) dagsorden d. 3. november 2010. 
14

 Ofte er det institutioner indenfor en klynge, der er på handleplan, men klyngen har fælles økonomi. Derfor vælger 
jeg i opgaven at skrive ”klyngens handleplan.” 
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er der indtil videre ikke en formel face-to-face dialog omkring anerkendelse for målopfyldelsen.15 
Redskabet Orden i Butikken bruges til dette. Best practice er heller ikke meldt ud til klyngerne.  
 
Der er ikke beskrevet konsekvenser for klyngelederens ansættelsesforhold i denne dialogguide. 
Konsekvenserne kan til gengæld ses i BUU dagsorden d. 3.november 2010 bilag 4, p.4: Økonomistyring og 
ledelsesansvar i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Her tales om de sanktioner, der kan iværksættes overfor 
klyngelederen: 
 
Hvis det viser sig, at lederen af den decentrale enhed ikke har levet op til det som man med rimelighed kan 
forvente af en leder af en decentral enhed, eller hvis lederen af den decentrale enhed ikke har vilje eller 
evner til at efterleve en eventuel påtale/advarsel, kan områdechefen beslutte, at der indledes en 
afskedigelsessag. 
 
Klyngeledere, der har klyngen på handleplan og ikke lever op til målet, skal kaldes til samtale hvert år på 
denne foranledning for at vurdere, om det er manglende vilje eller evne, der forårssager underskuddet på 
budgettet. Udefrakommende risici som f.eks. børnetallet, langtidssygefravær eller afskedigelsessager, som 
måske i nogle tilfælde kan forudses, men er svære at styre, nævnes ikke. På denne baggrund har 
klyngelederen et incitament til at skabe så velunderbygget en økonomi som muligt for klyngen, og dette 
kan ske ved, at klyngelederen skaber store institutioner, da de er mere bæredygtige qua den nye 
budgetmodel.   
 
At skabe en budgetmodel med incitament til at indgå i større bæredygtige enheder.   

         BUU dagsorden 8.september 2010 punkt 4, p.3  
 
Klyngelederne har dog ikke selv megen indflydelse på dette, da beslutninger om antallet af institutioner og 
normeringen heraf bliver truffet dels af et centralt forvaltningskontor, dels er politisk. Desuden står det i 
kontrast til den del af klyngens økonomi, der kaldes et ”grundbeløb.” Grundbeløbet er tilknyttet den 
enkelte institution. Der bevilges 142.000 pr. institution, og der er dermed et incitament til at bevare et vist 
antal institutioner i klyngen. Det kan være en del af, at have et budget i balance. 
 

4.4 Klyngegennemgang 
En måde, hvorpå klyngelederen kan få indflydelse er ved en forhandling herom. I foråret 2012 har BUF 
igangsat en klyngegennemgang16, som skal se på, om klyngerne er bæredygtige. Man hæfter sig særligt ved 
ledelsesansvar og økonomi. Den politiske beslutning om reduktion i ledelse på institutionerne er et af 
forhandlingsområderne. Reduktion af antallet af ledere kobles med den økonomiske bæredygtighed.  
 
Klyngelederen inviteres til et møde med Kapacitetsstyring, som afholder mødet, og Områdechefen. De skal 
finde en fremtidig retning for klyngen på de to områder, ledelsesansvar og økonomi. Resultatet af 
forhandlingen præsenteres for Fagforeningen LFS, som er forhandlingspartner på de pædagogiske 
ansættelser i klyngen – herunder også lederne dvs. de pædagogiske ledere og afdelingsledere samt 
klyngelederen. Før mødet inviteres klyngelederen til et formøde med Områdechefen, så de kan afstemme 
forventninger til forhandlingen. 
 

                                                           
15

 Denne oplysning har jeg, da jeg har spurgt mange klyngeledere herom. Det er dog ikke en del af empirien i denne 
opgave, da det handler om budgetdesign. Jeg tillader mig denne frihed, da det giver en indsigt, der ellers ikke ville 
have været i opgaven. 
16

  Se bilag 5 
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Der menes, at man kan sikre økonomisk bæredygtighed ved en sammenlægning af institutioner med færre 
grundbeløb til følge og en mindre udbetaling til ledelsesløn, da de pædagogiske ledere ansættes som 
pædagoger. Det kan også foregå ved reduktion af afdelingsledere med færre ansvarlige ledere i klyngen til 
følge og med en evt. reduktion i ledelsesløn. Dog skal der så gives evt. funktionstillæg for pædagoger for 
særlige opgaver. Det reducerede grundbeløb kommer BUF til gode (da beløbet forsvinder ud af klyngens 
budget) og ikke den enkelte klynge. De evt. reducerede ledelseslønninger kommer klyngen til gode. 
 
Det er intentionen med den nye institutionsstruktur, at den over en periode skal sikre en reduceret og 

mere ensartet ledelsesstruktur i de enkelte institutioner/klynger/netværk. 

     Fra bilag 5 

Ift. økonomisk bæredygtighed har klyngelederen et incitament til at kigge på transaktionsomkostningerne, 
så hun kan gå til forhandlingerne og kende de økonomiske konsekvenser for klyngen af de valg, der 
kommer ud af forhandlingerne.  

4.5 Et budget 
 
På budgettet er der et fast budget og et fleksibelt budget.  Det faste budget refunderes krone for krone af 
BUF mens det fleksible budget er klyngelederens ansvar. Er der et overskud på det fleksible budget, kan 
klyngen overføre et overskud på op til 6% - et underskud må højst være på 2% - til året efter. 
 
Budgetter er baseret på en børnetakst, der genererer de fleste budgetposter f.eks. gårdmand, rengøring (+ 
en historisk uigennemskuelig del), løn til andre ansatte, vedligehold osv. Dette betyder, at har klyngen flere 
børn, end den er normeret til, så kan der skabes et større budget og såfremt klyngen har færre børn end 
normering, så skabes et mindre budget. Klyngelederen skal tage højde for dette i udviklingen af budgettet i 
forhold til den forventning, der er til børnetallet. Dette kunne være en manipulationsmulighed i budgettet, 
men der tages højde for det via BUF-kontoret Kapacitetsstyring, der skal godkende alle ekstra børn, der går 
ud over 100.000 pr. år og lovgivningen, da brandregulativerne kun tillader et vist antal børn på et givent 
antal kvadratmetre. 
 
Gårdmanden er typisk i det centrale korps, hvorfor det samlede beløb trækkes af budgettet, og 
klyngelederen har så ikke indflydelse på ressourceforbruget. Er gårdmanden ansat i klyngen, så kan 
klyngelederen bruge ressourcen efter eget mål. Rengøring kan enten være firma eller egne ansatte, og 
dermed har klyngelederen ansvar for brugen af ressourcen. 
 
Andre lønninger skal bruges ud fra den takst, der er på pædagogiske lønninger. Det er klyngelederens 
ansvar at fordele efter klyngens egne mål.  Løn kan også bruges af den del, der er genereret til såkaldt drift. 
Dette er f.eks. pædagogiske materialer, inventar og kontorhold, ligesom taksten til løn kan bruges til drift. 
Det er klyngens ansvar at bruge den samlede ressource mest hensigtsmæssigt. 
 
Samles alle disse oplysninger fra empirien i et billede, ser det samlede budgetdesign således ud: 
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4.6 Analyse: Er der i budgetdesignet taget højde for teoriens parametre for et godt 

budgetdesign? 
Vi kan se, at BUF har alle taburettens ben og dermed har opstillet et design af budgettet, der i 

hovedtrækkene svarer til Zimmermans forståelse af et budgetdesign. Der er beslutningsrettigheder og 

ansvar, som fremgår af budgettet, dog er der også sat poster på, som klyngelederen ikke har ansvaret, 

nemlig de faste udgifter. Baggrunden for dette valg fremgår ikke at bevillingsrapporten.  

Hvorfor budgettet er opdelt i en selvforvaltningsdel og en ”faste-udgifter”-del klyngelederen ikke har 

indflydelse på er ikke klargjort. Skal vi følge Zimmermans forståelse, må der ligge et ansvar og en 

beslutningsrettighed bag, ellers ville budgetposten ikke have været tildelt klyngelederen, men det fremgår 

ikke af den valgte empiri. Et kvalificeret gæt kan være, at der ikke er beslutningsrettighed men ansvar for at 

rette henvendelse rette sted ved problemer, så dette viser adskillelsen mellem beslutningsrettighed og 

beslutningsledelse. 

Såfremt dette er en rigtig påstand, så har BUF formået at få sandsynliggjort en opgavefordeling via 

budgettet, som klyngelederen har ansvar for men ingen indflydelse på.17 Det er nærliggende at tænke, at 

beslutningsrettighederne, der bliver delegeret til klyngelederne, skal kunne håndteres af klyngelederne, og 

det kan klyngelederne ikke ved de faste udgifter. 

                                                           
17

 Trivselsmålinger i BUF viser et problem i samarbejdet med Københavns Ejendomme. Måske er problemer set fra 
klyngelederens side, at det er svært at have ansvar men ikke mulighed for at udføre opgaven. Til gengæld er der ikke 
en måling og kontrol heraf. En undersøgelse af denne spekulation validitet falder dog uden for denne opgaves ramme. 
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BUF kan måle klyngelederen på de forskellige måleparametre, og der anerkendes, at klyngelederen har 
viden til at arbejde for at opnå målet. Desuden forudsættes der et budget i balance; der forventes ikke 
overskud eller underskud, og tildelingen af flere ressourcer gives udelukkende på output – altså det antal 
børn der passes. Det forventes, at målene nås, og det er direktionen, der har retten til at måle, da de 
tildeler ressourcen og kontrollerer via chefniveau og regnskabsafdelingen. Der er dog ingen forventning om 
at præstere bedre end budgettet, hvilket kan ses som en konsekvens af, at budgettet er bevilget i en 
politisk kontekst og budgetoverholdelse er vigtig, da politikerne vil have mest mulig ud af ressourcerne og 
ikke et overskud. Måske kan denne forventning sikre, at der ikke kalkuleres med en pal-effekt hos de 
pædagogiske ledere som er en forvrængningsmulighed, som blev beskrevet på disse 12. 
 
Det er tydeligt, at der kontrolleres på de økonomiske parametre, og dette relaterer til delmålet Styr på 
Økonomien; kerneydelsen, som er hovedmålet, er det uigennemskueligt, hvordan måles via 
budgetdesignet. Dette er måske irrelevant, da det jo netop var en forudsætning beskrevet i 
Budgetreformen, at man regnede med at opfyldelsen af de 3 delmål ville sikre en bedre kerneydelse. På 
den anden side, så er der forudsætning for, at der kan skabes en forvrængning, og at delmålet Styr på 
Økonomien opprioriteres på bekostning af Kerneydelsen. 
 
På den anden side, så er det rimeligt at antage, at ved ansættelsen af en fagprofessionel til 
klyngelederposten, så udfyldes den del af budgetdesignet, der allokerer midler til pædagogisk personale jo 
en beslutningsrettighed, der kunne sikre en bedre kerneydelse. Er denne antagelse rigtig, viser det, at 
klyngelederne besidder en viden, der bringes i spil, og som politikere/direktion ikke besidder, og at de er 
klar over det, så manipulation opstår, og der er grund til at styre adfærd. 
 
På baggrund af teorien er antagelsen underbygget, da der fastslås, at man forventer manipulation på 
baggrund af manglende viden i organisationen, og at adfærd dermed skal styres, og det kan foregå via 
budgetdesignet. Det må dog vedblive at være en antagelse, da der ikke måles på kerneydelsen men på 
økonomiske parametre, hvilket åbner for forvrængning; en forvrængning, der kun opdages, hvis der er 
fokus på kerneydelsen på anden vis i BUF, hvilket vi ikke kan se ud af budgetdesignet. 
 
Der måles på en hel del økonomiske parametre i BUF, og det må kunne forsvares med at det kan betale sig; 
at transaktionsomkostningerne ikke overstiger det vurderede out-put, så agentomkostningerne er så lave 
som muligt. De spændende ord er ”som muligt,” da der må være en del omkostninger forbundet med 
kontrolsystemerne i BUF, så måske er kerneydelsen kun et af målene hermed,18 men er målet kerneydelsen 
må man spørge, hvilken forvrængning disse parametre kan forårsage, og hvordan BUF sikrer, at det ikke 
sker, og det må være selve budgetposterne og overholdelsen deraf, der skal sikre dette, da der ikke er 
andet nævnt ift. kontrol. Målinger og kontrol på økonomiske parametre betyder, at al fokus går på 
budgetopfyldelse og ikke så meget på f.eks. at undgå dovenskab i udførelsen af kerneydelsen eller at 
opdage free-ridere. Så man kan sige, at der fra BUFs side håbes på, at kerneydelsen udføres selvom man 
måler på økonomien, men budget og kvalitet i kerneydelsen er ikke det samme, og derfor er grundlaget 
lagt for manipulation. 
 
BUF har derfor i den 3. del af budgetdesignet opsat incitamenter som diagrammet viser, men også disse er i 
forhold til overholdelse af budgettet, som er et delmål. Der er få extrinsiske incitamenter sat op, og 
umiddelbart kan det virke som om, dette ben af taburetten er svagt, men tyngden af det enkelte element 
kan være stort, f.eks. er afskedigelse et stærkt incitament, og ellers ser det ud til at budgetdesignet måske 
har intrinsiske incitamenter som en stærk del af benet. Spørgsmålet er om der er grundlag for dette, og vi 
kan ikke se det ud af nogle af dokumenterne. 

                                                           
18

 Det kunne være at undgå en dårlig sag i medierne på baggrund af forkert brug af kommunens ressourcer, men igen 
– det falder udenfor denne rapports område. 
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Afsluttende på dette afsnit kan siges, at BUFs budgetdesign lever op til en del af teorien om budgetdesign, 
men det kan ikke siges, at budgetdesignet lever op til, at målet skal være klart. Det bliver påpeget, at det er 
kerneydelsen, men resten af designet handler udelukkende om budgetoverholdelse, og dermed kan den 
middelmådige præstation ift. kerneydelsen være betalingen for den perfekte budgetoverholdelse, så med 
Friis ord p.14: 
 
…at man med rimelighed kan antage, at der er manipulationsmuligheder i systemet. 
 
Vejer principalens anerkendelse så meget, at klyngelederne manipulerer for at få et godt resultat? Eller er 
klyngelederne styret af intrinsiske incitamenter, der sætter kerneydelsen som mål, således at politikere og 
direktion har samme mål uden, at det behøves afspejles i budgetdesignet? Det vil vises i næste afsnit. 
 

5.0 Klyngelederne som midlet til målet – deres forståelse af designet 
Jeg vil i dette afsnit analysere klyngeledernes forhold til det budgetdesign, der bruges af BUF, så der er en 
kobling mellem BUFs design og klyngeledernes eget interne budgetdesign. Der er hos klyngelederne, den 
økonomiske styring udfolder sig, og derfor er det interessant at se, hvilke dele der lægges vægt på og 
dermed måske overføres til eget budgetdesign, og om der dermed er kongruens mellem BUFs mål og 
delmål og klyngelederens opfattelse af mål og delmål.  
 
Som det fremgår af det empiriske materiale, så er klyngelederne blevet interviewet om, hvordan de 
opfatter deres hovedopgave, hvad deres ansvar er, hvordan de bliver målt, og hvordan de henholdsvis 
bliver belønnet og straffet. Svarene på dette viser sig at være ret samstemmende, selvom de har forskellig 
måde at sige det på, og det kan sammenfattes i denne figur: 
 

                Klyngeleder 
Budgetdesign 

                             XX                               YY 

Ansvar  og 
beslutningsrettigheder 

Budgettet og forventer ingen bail-out 
Kerneydelsen 
God ledelse 
Vedligehold 
Københavns Kommune 

Budgettet og forventer ingen bail-out 
Kerneydelsen 
God ledelse 
Vedligehold 
Københavns Kommune 

Præstationsmåling og  
Kontrol 

Budgetoverholdelse via økonomiske 
kontrolredskaber 
Kerneydelse via pædagogisk tilsyn 
God ledelse via uddannelse 

Budgetoverholdelse via økonomiske 
kontrolredskaber 
Kerneydelse via pædagogisk tilsyn 
God ledelse via uddannelse 

Belønning og straf 
 

Ekstrinsisk: Løn, uddannelse men svært 
at få tid til da der arbejdes fuld tid, 
anerkendelse, ønske om dialog 
Intrinsisk: Frihed, succes, gøre en 
forskel, anerkendelse fra andre 
klyngeledere, anerkendelse fra 
pædagogiske ledere 
Straf: Ingen angst herfor, uddannelse 
men kun pga. af manglende tid 

Ekstrinsisk: Løn, uddannelse men svært 
at få tid til, da der arbejdes fuld tid, ros 
 
Intrinsisk: At gøre en forskel for 
børnene, selvrespekt, at gøre en forskel 
for personalet 
 
Straf: Ingen angst herfor. Har ikke tænkt 
over det. 

Mål og delmål Mål: Budgetoverholdelse 
Delmål: Kerneydelsen, God ledelse 

Mål: Budgetoverholdelse 
Delmål. Kerneydelsen 

 

Diana: På alle parametrene forholder jeg mig som de to andre klyngeledere, med de to forskelle, at jeg 
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betragter uddannelse som en belønning uden forbehold, og jeg tager straffen om afskedigelse meget 
alvorlig. Søger vi ud og spørger andre klyngeledere, er der altså en mulighed for, at deres svar vil vise 
andre forskelle. 

 
Der er god overensstemmelse mellem hvad de to klyngeledere mener, deres opgave er, for de mener 
begge, at det er at overholde den tildelte bevilling og få styr på økonomien i klyngen, og de mener også 
begge, at deres ansvar går udover dette, da kerneydelsen i begge interviewene konstant nævnes og 
uddybes. 

5.1 Mål og delmål 
Som det fremgår, så er der kongruens mellem mål og delmål for BUF og klyngelederne, men der er en 
divergens i opfattelsen af det vigtigste. Klyngelederne er af den opfattelse, at målet er Styr på Økonomien 
og delmål er kerneydelsen og God Ledelse, men ifølge Zimmerman er dette uvæsentlig, da organisationen 
får opfyldt sit mål. Ligeledes må det også i denne analyse påpeges, at både XX og YY konstant taler om 
kerneydelsen, og at de selv ser dette som formålet med deres arbejde – det er dog for dem noget, de selv 
vælger at sætte højest, for opfattelsen er, at BUF primært har givet dem opgaven med at få styr på 
økonomien, og siger herom: 
 
xx: Jamen det er at styre økonomien. Ja når vi sådan har været sammen, så er det det jeg 100 

procent oplever at de siger. De taler om økonomi, kroner og øre……Men alt hænger sammen, 

og det er for at få løftet pædagogikken. 

5.2 Ansvar og beslutningsrettigheder 
Ser vi på, hvordan klyngelederne forholder sig til ansvaret, så er forholder de sig ikke til den del af 
budgettet, hvor der kun er beslutningsledelse, og kun den ene forholder sig til line-item budgettet, som er 
vedligehold, men hun bruger det i sit eget budgetdesign for klyngen. Resten af budgettet opfatter de helt 
klart som deres ansvar, hvilket vi skal se kommer stærkt frem i eget budgetdesign, og ansvaret udnyttes til 
at nedbringe underskuddet i de to klynger, og et evt. fremtidigt overskud skal bruges til at fremme 
kerneydelsen enten ved personaleudvikling eller direkte ifm. børnene: 
 
YY:       …når jeg tænker frem på at klyngen er gældfri så tænker jeg jo på at alle de muligheder det 

vil give for at udvikle det pædagogiske arbejde og de rammer der er mellem medarbejderne 
ik, … 

 
For at opnå balance i budgettet benytter begge klyngeledere sig af muligheden for merindskrivning af børn 

frem for reduktion i antallet af personale, hvilket de kan gøre pga. af taksstyring via børneantal, og man kan 

få den tanke, at de kunne sub-optimere ved at tage flere børn ind til skade for andre klynger i BUF. Dog 

manipulerer disse to klyngeledere ikke via merindskrivning, og det ville også være svært, da der er grænser 

for merindskrivningen f.eks. pga. af brandforhold og et centralt opskrivningskontor. De benytter dog bgee 

muligheden for mer-indskrivning for at nedbringe underskuddet. Det, man kan sige, er, at de udnytter 

potentialet af de delegerede beslutningsrettigheder til at sikre klyngens budgetbalance.  

Et andet område, hvor det kan ses, at BUFs budgetdesign har betydning, er muligheden for en bail-out for 

klynger med underskud, for dette forventer klyngelederne ikke, hvilket vil sige, at nogen forvrængning er 

imødegået: 
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YY:                ….men du generere bare ikke mere underskud altså det ene fritidshjem som vi har lukket og 

flyttet over i det andet det sluttede jo 2011 med næsten 1,4 millioner og de har jo ingen 

børn. 

På spørgsmålet vedr. om de beholder under skuddet er svaret: 

YY: Ja 

5.3 Præstationsmåling og kontrol 
Begge klyngeledere er bevidste om, hvordan de bliver målt og kontrolleret i forhold til de økonomiske 

kontrolredskaber, og de accepterer disse, enten fordi de tænker, at det er nødvendigt baseret på tiden før, 

der kom klynger, hvor der ikke var konsekvenser for et underskud, der fik lov at vokse og vokse, dog er de 

ikke ukritiske overfor kontrolredskaberne: 

YY:   …hvordan ser Orden I Butikken ud, det er jo et klart måleparameter som jeg synes er, det er 

latterligt at vi skal gøre det en gang om måneden. Jeg synes det skal være en gang i kvartalet 

sådan med et billede af hvordan er klyngen, hvor ligger sygefraværet og hvordan ligger 

ventelisterne og personaleafgangen og økonomien selvfølgelig, men det bliver sådan noget 

lidt overfladisk ligegyldigt for mig og det tror jeg også det gør for vores områdechef. 

Ligeledes er de bevidste om, at de bliver målt på den pædagogiske ydelse eller ledelse, men det sidste vejer 

ikke tungt, mener de, og målingen er påbegyndt uddannelse og i mindre grad dialogen: 

YY: Altså hvis jeg tænker sådan konkret min chef er oppe i området, altså længere rækker min 

fantasi sådan set ikke, altså jeg så tror jeg at ja – ham måler på om du er en god leder men 

det tror jeg er tilfældigheder  

og 

Diana: Bliver du en bedre leder af at få et diplom i ledelse? 

xx: Jeg bliver mere bevidst om min ledelse i hvert fald.  

En af klyngelederne finder, hun måles af sine pædagogiske leder, hvilket kan ses som en overraskelse, da 

BUFs design ikke tager højde for dette, men det formindsker forvrængning via social kontrol, og, som Friis 

argumenter for, så tvinger det parterne til at samarbejde. Man kan altså sige, at i dette tilfælde har BUF 

fået en ekstra måling på ledelse med lave transaktionsomkostninger . om at måles på ledelses siger XX: 

XX: Meget, af de pædagogiske ledere meget.   …… så jeg føler også der at de de har været inde 
og måle og veje mig og fundet ud af at den er god nok denne her. 

 

De er klare over, at de også måles på pædagogiske tilsyn, men mener at dette har en perifer rolle: 

XX: Ja altså for de institutioner der køre rigtig godt, føler jeg bare at nå ja det går fint på den her 

institution der ikke kører så godt der er det helt klart at der bliver sagt, hvor er jeres 

læreplaner henne, hvor er jeres, hvor har i det her henne altså de bliver skubbet med og 
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kommer med og jeg gør det selvfølgelig også – jeg ved det ikke, jeg føler ikke at jeg bliver 

målt på samme måde jo at der sker en progression i det at det ikke står i stampe ik. 

5.4 Belønning og straf 
Tredje ben af taburetten har klyngelederne ikke givet megen tanke, og de er overraskede, når der spørges 

til det, og straffen om afskedigelse efter 3 år er uinteressant, da de mener, at de arbejder efter bedste evne 

og med stor vilje. Selv belønning af extrinsisk karakter forventer de ikke udover lønnen, men de får lidt ros 

via dialog, og uddannelsen ser de som et gode, men betragter ikke som en belønning, men som noget BUF 

forlanger. Det, der tæller, er intrinsisk belønning som selvrespekt, muligheden for at arbejde succesfuldt for 

børn og medarbejdere og kollegial anerkendelse.  

xx: Jeg føler at jeg får succes ud af det, ved at jeg formår at få en enhed som sejler op at stå på 
benene igen. Jeg har jo undret mig over, både især overfor forvaltningen over at der ikke er 
nogen som har taget hånd om denne her enhed før og så sidder de så og .. mulig grund og så 
er det det men den har jeg sådan fået, fået medarbejderne med mig sådan og i hvert fald lidt 
hen ad vejen lederen virker som om at hun er ved at være med mig, langt hen ad vejen. Jeg 
føler den der; Yes, jeg har gjort en forskel for nogen, for nogle børn som rent faktisk får 
noget ud af det. 

 

Ser vi på BUFs straf og belønning kan man sige, at belønningssystemer er næsten omkostningsfrit, da 

klyngelederne selv sætter deres belønning via egen-motivation. Selv det incitament der handler om 

afskedigelse er irrelevant for klyngelederne for de gør deres bedste, og det er altid kerneydelsen, der er i 

fokus; det er for dette, de ønsker anerkendelse og respekt. Det er risikabelt for en organisation at forlade 

sig på intrinsisk motivation, da det kan forvrænge målet, men i dette tilfælde tyder alt på, at der er en 

udpræget kongruens mellem klyngelederens mål og BUFs. 

Grunden til, at jeg nævner dette igen, er at klyngelederne accepterer måleredskaber og manglende 

extrinsisk belønning med fortællingen om, at det er for kerneydelsens skyld; børnene og personalet skal 

have mest muligt ud af den økonomiske ramme, og de beslutningsrettigheder, klyngelederne har, giver et 

ledelsesrum til at tilgodese dette. Selv Københavns Kommunes økonomi ser de som en del af deres ansvar, 

da begge nævner, at kommunen har en fordel ved, at alle børn tages sig godt af.  

YY:     …og vi skulle til at tænke os selv som en organisation og en stor institution og det handler jo 

ikke om       jeres penge eller deres penge men om Københavns Kommunes penge og at vi 

skal levere en ydelse for den bevilling vi får som skal være så god som mulig for alle.” 

Der er altså belæg for, at BUF med budgetdesignet for klynger har de 3 ben af taburetten med lige stor 

vægt, men det overraskende er, at dette ikke kan ses i selve designet men opstår i forhold til 

klyngelederens egen fortælling om det vigtige, nemlig koblingen mellem budgetoverholdelse og 

kerneydelse, og det vil vise sig, om dette overføres til klyngernes interne budgetdesign, da det er den 

faglige viden, som klyngelederne vurderer BUFs budgetdesign ud fra.  

6.0 Klyngelederens økonomiske styring af institutionerne – 
praksisfeltet 
Der er interviewet to klyngeledere, og der er først udarbejdet et skema, som viser, hvordan den enkelte 

klynges design af budgettet udfoldes via klyngelederen og ved forskellige udvalgte nedslagspunkter, hvor 
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de transskriberede interviews viser, der er interesse. Dernæst gennemgås den enkelte klyngeleders 

udtalelser for at få deres ord på forskellene og lighederne, der er centralt for den økonomiske styring af 

institutionerne og dermed de pædagogiske ledere, og der vil gennem afsnittet vises, hvordan man 

forholder sig til manipulationsmulighederne i BUFs design. 

Klyngelederen skal på baggrund af klyngens samlede bevilling sikre både, at den enkelte institution har et 

budget, der kan sikre pædagogikkens udførelse samt, at den enkelte institution overholder dette budget. 

Overholder institutionen ikke dets interne budget, får det konsekvenser for klyngens budgetoverholdelse, 

hvilket igen påvirker klyngelederens mulighed for målopnåelse, så klyngelederen har en motivation til at 

sikre sig, at den pædagogiske leder overholder et evt. delegeret budget. 

Hvordan klyngelederen kan gøre dette er ikke beskrevet nogen steder i det politiske materiale udover BUU 
d. 12.oktober 2010 punkt 20 bilag 7at den pædagogiske leder er:  
 
 Ansvarlig for ”minibudget” – styring og afrapportering   

 

Det betyder, at klyngelederen har ret frie hænder mht., hvordan hun udmønter kravet til den pædagogiske 

leder. Det skal dog være i dialog (ibid.) 

6.1 Skema over klyngeledernes budgetdesign 
I skemaet vil PL være lig den pædagogiske leder og KL være klyngeleder. 

                 Klyngeleder 

Budgetdesign  

XX YY 

Ansvar og 
beslutningsrettigheder 

Driftsbudget og lønbudget: PL 
beslutningsret + beslutningsledelse. 
Vedligehold: KL aftales i ledelsesteam 
så medansvar. 
Merindskrivning: Aftale herom for at 
nedbringe underskud på den ene 
institution. 
Bail-out: Som grundregel ingen bail-
out for underskud via klyngen, men 
man arbejder i fællesskab på at nå 
budgetoverholdelse. 
Overskud: Er klyngens som 
udgangspunkt, men skal diskuteres 
mere. 
Hard-budget constraints med 
mulighed for at forklare, så der opstår 
en soft-budget constraint. 
Budget-lapsing til klyngebudget. 

Driftsbudget: PL beslutningsret 
Lønbudget: Beslutningsledelse 
Vedligehold: KL 
Merindskrivning: Alle institutioner skal 
merindskrive for at alle bidrager til at 
nedbringe klyngens samlede underskud. 
Bail-out: Der er bail-out – men det store 
underskud udvander effekten heraf. 
Evt.overskud: Er klyngens. 
Hard-budget constraints. 
Budget-lapsing til klyngebudget. 

Måling og kontrol PL´er måles på budgetoverholdelse og 
kerneydelse. 
Generel budgetkontrol f.eks. bon´er, 
opfølgning via dialog i ledelsesteam – 
evt. individuelt ved problemer. 
Kerneydelse vurderes ved at KL  

PL måles på budgetoverholdelse, og der 
tales meget om kerneydelsens 
afhængighed af budgettet. 
!00% budgetkontrol i detaljen og med 
individuel mdl. opfølgning af PL. 
Medarbejderudviklingssamtaler. 
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udøver ”leading by walking around.” 
Fast fordeling mellem pædagoger og 
pædagogmedhjælpere kontrolleres. 

PL måles indirekte via møder med 
tillidsrepræsentanter. 
PL måler på antal klager. 

Belønning og straf Ekstrinsisk: 
Løn,  konference, julegave, ønske om 
mulighed for at give lidt mere. 
Intrinsisk:  
Tryghed, forståelse. 
Straf:  
Samtaler, forventet loyalitet overfor at 
KL ikke afskediges, uddannelse. 

Ekstrinsisk: 
Løn, middag hos klyngeleder. 
Intrinsisk: 
Anerkendelse via dialog, forståelse for 
brændende platform. 
Straf: Ingen, men uddannelse. 

Budgetproces Top-down med mulighed for PL at 
bidrage. Forældrebestyrelse og 
Samarbejdsudvalg inddrages. KLs 
oprindelige beslutning er gennemført. 

Top-down på størstedelen af budgettet, 
men PL bottom-up for drift. 
Forældrebestyrelsens principper 
begrænsende og styrende for KLs 
muligheder. Samarbejdsudvalg 
inddraget. 

Mål og delmål Mål: budgetoverholdelse. 
Delmål: klyngens interne pædagogiske 
principper. 

Mål: budgetoverholdelse. 
Delmål: ”Vi er fælles og det.” 

Klyngegennemgang Lægge institutioner sammen – ingen 
økonomisk gevinst for klyngen eller 
den enkelte institution, men for KK19. 

Lægge institutioner sammen – 
underskud medbringes til klyngen, men 
godt for KK. 
Mulighed for flere børn, giver mulighed 
for bæredygtighed hurtigere. 

 

6.1.1 forklaring og analyse af skemaet udfra klyngelederens beslutningsledelse 
At sætte uddannelse under straf kræver en forklaring, da uddannelse oftest bliver set som en belønning fra 

organisationens side. Som vi så i foregående afsnit, så ser klyngelederne det selv som - om ikke belønning – 

så dog et gode, hvorimod de pædagogiske ledere ser det næsten som en straf. Problemet med at sætte 

uddannelse ind som en del af klyngens eget incitamentssystem er, at det ikke styres fra klyngelederen, men 

af BUF, og det er et krav, at en leder påbegynder en uddannelse på mindst diplomniveau.20 

Klyngegennemgangen viser en mulighed for sub-optimering af sin klynge og dermed en manipulation, så 

klyngen præsterer bedre. Det viser sig dog, at klyngelederne ikke har disse intentioner, da de ser 

Københavns Kommune som en samlet enhed, som de også skal tage ansvar for. 

Muligheden for en sub-optimering via creamskimming af sin egen klynge findes også i forhold til 

takststyringen, og vi kan se, at klyngelederne benytter sig heraf. XX benytter sig af det for at nedbringe 

underskud i den ene institution, og de andre institutioner i klyngen kan benytte sig af det, og det er frivilligt, 

men tager de flere penge ind, så får de taksten for børnene til løn og drift. YY forlanger at alle institutioner 

skal mer-indskrive for at nedbringe underskud, og den enkelte institution får ikke ekstra ressourcer herfor. 

Det kan siges, at det er en forvrængning af målet, som er kerneydelsen, da færre personaler skal passe flere 

børn, og der er ikke kontrol på, om der ansættes flere medarbejdere, når der tages flere børn ind, men som 

                                                           
19

 KK Står for Københavns Kommune 
20

 Se bilag 5. BUU dagsorden 12.oktober punkt 20  
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nævnt i afsnit 5.0, så er der fra BUFs side regler herfor, og der er brandmyndighederne, så 

forvrængningsmuligheden styres. 

Diana: I min egen klynge har vi benyttet os af merindskrivning for at nedbringe underskuddet i den ene 
institution i klyngen. Da der var en del merindskrivning i 2 af institutionerne, blev underskuddet nedbragt 
efter første år, og klyngen kom ud med et større overskud. Dette overskud bruges på renovering af 
legeplads og bygningsmæssige forbedringer samt en mindre ekstra lønpulje til medarbejderne (en 
klyngeleder kan ikke bevilge til sig selv). Dette har én institution i klyngen gjort før og fået en ny legeplads, 
nyt køkken og andre renoveringer, som ellers er BUF eller forvaltningen Københavns Ejendomme, der skal 
stå for. Et fritidshjem i YYs klynge har gjort det samme. Det vil sige, at forvrængningsmuligheden også 
udnyttes til gavn for børnene. 

 

Der bliver tænkt i at sub-optimere egen klynge, kan der ses på dette, men da Københavns Kommune 

mangler pladser til børnene tillades dette men under de restriktioner, der er nævnt, hvilket er en 

forventningsafstemning via budgetdesignet. Det kan også diskuteres, hvor stor forvrængningen er, da 

klyngelederne og de pædagogiske ledere de ekstra ressourcer på noget, der kommer børnene til gode 

enten i form af forbedret sikkerhed på f.eks. legepladserne eller kommer BUF til gode, da der ikke skal 

findes ekstra penge til legepladsrenovering og Københavns Kommune til gode, da Københavns Ejendomme 

skal stå for bygningsvedligehold. Sunde og gode bygninger og legepladser kommer også børnene til gode, 

så der er kongruens mellem mål og brugen af de ressourcer, der skabes ekstra i klyngerne. Selv klyngeleder 

YY, der bruger de ekstra takstgenererede ressourcer til nedbringelse af gæld, bruger takstsystemet frem for 

en forventning om bail-out, og det er med Kapacitetsstyring, der er forhandlet en opnormering for klyngen 

via klyngegennemgang. 

Det kan forventes, at BUF sætter ind med en strammere styring på børne-normering, når der ikke er 

mangel på pladser til børn, hvilket kan ses af klyngegennemgangen, som styres via Kapacitetsstyring, hvor 

der bla. tales om en bæredygtig sammensætning. Kapacitetsstyring har en beregning på den demografiske 

udvikling i Københavns, og klyngegennemgangen læner sig heropad. Manipulationsmulighederne er derfor 

begrænsede for klyngerne. 

På baggrund af YYs og XX udtalelser, der konstant vender tilbage til udøvelsen af kerneydelsen – at alle 

børn skal have gode og lige muligheder – er intentionen med merindskrivningen nok ikke, at stille sig selv 

eller klyngen i et godt lys, men reelt at skabe det gode for børnene.At klyngelederen måler på kerneydelsen 

ikke er nævnt under YY, men det er ikke det samme, som at der ikke er måling herpå, det er udtryk for, at 

klyngelederen ikke kom ind på dette i interviewet. Desuden kan der ikke siges noget om kvaliteten af 

kerneydelsen ved en måling/kontrol. 

Mht. Belønning og straf, så har YY ikke taget stilling til straf, hvilket måske ikke har været aktuelt, ligeledes 

kan man sige, at belønning afspejler klyngelederens økonomiske muligheder herfor. 

Soft-budget constraints er ikke en option, for selvom der i klyngeleder XX optik måske kan forklares, kan 

der med rimelighed argumenteres for, at den stærke kontrol og opfølgning ikke tillader, at det går for vidt. 

Forklaringen herpå skal måske ses i det faktum, at klyngelederne har overtaget institutioner med 

underskud, som er et resultat af en soft-budget constraint, og de mærker og ser konsekvenserne heraf. 
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Det er tydeligt, at begge klyngeledere trækker på en stor viden om institutioners daglige drift og 
pædagogisk faglighed i deres styring via budgettet. 

6.2 Uddybning af klyngeleder XX´s budgetdesign udfra klyngelederens beslutningsret 
Den første klyngeleder, jeg har interviewet har en klynge bestående af fem institutioner, der er en ren 
vuggestue, en ren vuggestue med weekendåbent, en ren børnehave med weekend åbent, en 0-6 års 
institution og et fritidshjem og klub. Klyngen startede med et underskud i en af institutionerne, som ved 
indgangen til år 2 er formindsket. 

6.3 Budgetprocessen 
Der er forskel på første år og det efterfølgende. Første år skulle der statueres et eksempel, så den enkelte 
institution ikke regnede med en bail-out fra de andre institutioner, men tilpassede sig den økonomiske 
ramme.  
 
Året efter er der rettet ind, så alle holder sig indenfor egen institutions budget med mulighed for i dialog 
med klyngelederen at få rettet til. Denne tilretning skete dog primært i budgetprocessen, så der skal være 
gode argumenter som f.eks. flere langtidssyge og faldende børnetal, men det er klyngelederen, der 
vurderer. Opstarten af budgetprocessen sker på foranledning af klyngelederen, der stillede forslag om 
principper til forældrebestyrelse og Samarbejdsudvalg, og disse forslag blev imødekommet her såvel som af 
de pædagogiske ledere. Det er dermed en stærk topstyret budgetproces i denne klynge, men med 
inddragelse af relevante parter. 
 
 
Xx:  I år har jeg så gjort det på en anden måde. Der har jeg så sagt at det er en pose penge, og det 

er mine. Det er mig der fordeler dem. Jeg har været meget optaget af at der ikke skal være 
forskel på at gå i vuggestue 1 og vuggestue 2 når man er vuggestuebarn – man har krav på 
det samme. Nogen steder sidder man med et erfarent personale og andre steder med et 
knapt så erfarent personale.  

 

De pædagogiske ledere har været inddraget i dialog med klyngelederne i beslutningen, men argumenterne 

holdte: 

XX:  Og det var lidt sådan at det var ”mine penge, mine penge” og det var meget hårdt at få det 

fastholdt. 

Om sin motivation for at gøre det på denne måde siger klyngelederen: 
 
Xx:  ”Det er primært mig der har gjort det. Jeg har et rimeligt godt øje for tal og jeg har det sådan 

hvis jeg skal kunne se mig selv i øjnene om morgenen, hvordan skal det så være fair at være 

barn i den her institution eller den her klynge.” 

Klyngelederen trækker her på sin pædagogiske erfaring og på sit ”øje for tal,”  og måske er det grunden til, 

at denne stærke styring i budgetprocessen bæres igennem, for de involverede parter er klare over, at 

klyngelederne er pædagogisk funderet. Som Zimmerman ville beskrive det, så besidder klyngelederen en 

viden, der har betydning for fordelingen af budgettet til institutionerne, så hun ikke først skal ud og 

indhente denne viden. 
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6.4 Ansvar og beslutningsrettigheder 
I denne klynge tildeles der til den pædagogiske leder en sum, der kan sikre den pædagogiske kvalitet i 

hverdagen på baggrund af klyngens samlede budget, og indenfor den ramme samt et princip om flere 

uddannede pædagoger end ikke-uddannede kan den pædagogiske leder sammensætte sin 

medarbejdergruppe. Desuden får institutionen en mindre sum til drift, hvor klyngelederne allerede har 

fratrukket det kendte f.eks. til mad til børnene, som den pædagogiske leder sammen med personalet selv 

kan disponere over. Så der er beslutningsrettigheder over det pædagogiske personales fordeling og driften 

vedr. inventar, pædagogiske materialer osv. men indenfor en aftalt ramme: 

xx: Vi har et princip i forhold til vores pædagogiske principper der hedder at vi arbejder på at der 

er flest pædagoger. 

I BUFs budgetdesign, er der intet, der regulerer fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, 

men det skal være forsvarligt pædagogisk. Dette kunne potentielt får klyngelederen eller den pædagogiske 

leder til at ansætte pædagogmedhjælpere, da de ikke er så løntunge som uddannede pædagoger, for at få 

gode målinger på budgetoverholdelse, og det er da også en mulighed, der er benyttet af flere ledere før 

klyngestrukturen. XX er den eneste af de to interviewede, der har omtalt dette aspekt, så der er ikke data, 

der støtter en yderligere analyse. Dog vælger jeg at benytte egen klynge hertil. 

Diana: Da klyngen indgik i samarbejde var der i den ene institution, der havde underskud medbragt, en 
fordeling på ca. 70% pædagogmedhjælpere og ca. 30% pædagoger uden at medregne leder og souschef, 
som altid var uddannede grundet overenskomsten. På de to andre institutioner var fordelingen den 
omvendte med 75% pædagoger og 25% medhjælpere. Det er en dialog mellem klyngeleder og de 
pædagogiske ledere, der sætter fordelingen hos os, og vi er enige om at, der skal bruges flere pædagoger 
end pædagogmedhjælpere. Dvs. ud fra disse retningslinjer er der beslutningsret over fordelingen. 

 

På baggrund af disse korte data er det rimeligt at antage, at jo mere klyngen er presset på økonomien, des 

større er incitamentet til at benytte pædagogmedhjælpere frem for pædagoger. Det kunne derfor have 

været interessant at have disse data fra klynge Y, særlig når der er fokus fra klyngelederne på kerneydelsen, 

og man må formode, at uddannet personale kan gøre en forskel på kvaliteten af kerneydelsen, for at se om 

der er beslutningsledelse eller beslutningsret for de pædagogiske ledere indenfor retningslinjerne. Der er 

altså en potentielt forvrængning her, men i klynge X og min egen klynge benyttes muligheden ikke. 

Lidt anderledes ser det ud mht. den post, der hedder vedligehold, hvor klyngelederen har samlet 

institutionernes ressourcer i en fælles pulje. Dette har de pædagogiske ledere accepteret, da de kan se 

fordele ved det. Det er et line-item fra BUFs side, og dermed måske ikke så store muligheder i for lederne. 

xx: Nej altså det gør vi i fællesskab. Vi prioriterer i fællesskab 

Jeg tænker at de har ansvaret for den del de får ud, de har ansvaret for at fordele, de har 

ansvaret for at overholde det budget de nu en gang får ud 

Jeg har selvfølgelig et overordnet ansvar for at det hele overholdes både både på det ene og 

det andet i forhold til økonomien og det er min rumpe der er i klaskehøjde hvis der er 

problemer ikke så den skulle gerne helst holdes. Men jeg har det sådan, det er tillid under 

ansvar at den klarer de selv,  
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Der er nogen der har været slemme til at bruge alle pengene på morgenbrød til de voksne – 

det gør de ikke mere. Det har måske ikke så meget med kerneydelse at gøre at man sidder 

og får et rundstykke sammen og sådan nogle ting skal der selvfølgelig kigges på.  

6.5 Måling og kontrol 
Denne klyngeleder fortæller om måling og kontrol, at der er forskel på, hvordan hun måler på økonomiske 

faktorer og på kerneydelsen, men begge dele har stor vægt. Målingen og kontrollen af kerneydelsen sker 

ved at klyngelederen besøger institutionerne og dernæst sparrer med den/de pædagogiske ledere, og her 

er fokus også på, at ressourcerne skal bruges optimalt. 

Xx: Det gør jeg ved at spare med hinanden. Altså de har interne ledermøder hvor jeg ikke er med 

hvor de snakker rigtig meget pædagogik og personaleledelse. Jeg går på besøg i 

institutionerne, jeg snakker med dem, jeg undrer mig hvis der er ting der ikke er som de 

burde være og på den måde så har jeg en finger med der også. 

og 

Xx: Ja, pengene er jo ikke ensbetydende med at det hele bare kører godt ude i enhederne, på 
ingen måde. De har muligheden for det, men det er ikke ensbetydende med at penge bliver 
brugt ordentligt. 

 
Der er altså kontrol på kerneydelsen i denne klynge, så klyngelederen sikrer en vis kvalitet. 
På spørgsmålet om klyngen dækker et evt. nyt underskud svares ikke så meget i henhold til en evt. bail-out, 
men i forhold til en kontrol, så det ikke opstår. 
 
Xx:  Altså de skulle gerne, de skulle nu gerne kunne holde deres budgetter fordi de har fået 

penge ud til det personale de skal have …..   så må jeg gå ind og dække det for det er uheldigt 

skabt men er det misbrug eller er det rent overforbrug så har jeg det simpelthen sådan at det 

kan ikke komme fra andre end jer selv og jeg skal selvfølgelig være garant for at gå ind og 

sige; hmpf 20.000 til vikar i denne her måned, hvad sker der her det gør du ikke i næste 

måned ik. Så jeg skal selvfølgelig være garant for også at være stopklods for at jeg aldrig 

kommer ud i de der store underskud igen ik.  

Det kunne have været interessant at se, hvordan de pædagogiske ledere forholder sig til dette, for 
klyngelederen åbner her for en vis bail-out, i forhold til de risici, der kan være ift. f.eks. børnetallet, så 
bevillingen falder pga. takstsystemet. Desværre må det være en andens opgave at undersøge dette. For at 
imødegå dette har klyngelederen valgt at tage en lille bufferpulje fra. 
 
Det er i denne klynge klyngelederen, der kontrollerer, hvad f.eks. den almindelige medarbejder bruger via 
bonér, og på spørgsmålet om måske den pædagogiske kontrollerer i detaljen siger XX: 
 
XX: Nej, når jeg får dankort bonerne ind, så har jeg det meget sjovt med lige at kigge hvad det er 

der er købt. Nogen steder mere end andre. Der er nogen steder jeg bare tjekker, ja de er der 

alle sammen og så andre steder tænker jeg, det var sjovt, der var igen en bagerbon og der 

var også en bagerbon. Det er det med mavefornemmelse. Her behøver jeg ikke at tjekke og 

her behøver jeg at gå helt ned i det mindste fordi der sker mærkelige ting.  
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Diana: Ja, så du bruger din mavefornemmelse? 

Carina: Ja, for jeg har ikke tid til at bruge 100 procent kontrol af alt, det kan jeg ikke 
 
Der bliver altså målt og kontrolleret, men det er baseret på en viden om de enkelte institutioners budget, 
om der skal ses lidt mere i detaljen, hvilket muligvis også skyldes, at klyngens har indhentet det oprindelige 
underskud. 

6.6 Belønning og straf 
Da der spørges ind til belønning skal klyngelederen tænker lidt over det, men svarer så indenfor en ramme, 
der handler om intrinsiske faktorer, og da der spørges ind til det målbare som bonusløn og uddannelse er 
det ikke noget, der er mulighed for at benytte, for at skulle tage en diplomuddannelse er nærmest en straf. 
I forhold til straf tænker klyngelederen ikke først på afskedigelse, men på samtaler. Det hele er godt 
illustreret ved disse citater: 
 
Xx:  Jamen de pædagogiske ledere får en tryghed ud af det, netop fordi jamen jeg ved der er 

nogle af dem som ikke er så stærke til økonomien så de får en tryghed og en sikkerhed i at 
der sidder en som har styr på tingene. De får en tryghed i at den ene institution som har 
været så hårdt ramt af overforbrug, at de ikke skal ind og dække den, men det er sådan en 
solidarisk ting som de nærmest får så de kan læne sig stille og roligt tilbage og sige det har de 
styr på, det behøver vi ikke mere at gøre. 

Og 
 
xx: Ja. Der er ikke noget ekstra bonus i forhold til et eller andet det har vi ikke.  

Uddannelse har heller ikke karakter af belønning for de pædagogiske ledere: 

xx: Det gør de ikke. Det gør de bestemt ikke altså nogle yder jo også fuldstændig modstand på 

det simpelthen….     Det er bestemt ikke en belønning for dem det syntes de ikke det er 

noget der skal overstås.  

Men måske opfattes andet som ekstrinsisk belønning: 

Xx:  en konference sammen og vi har sidste år og i år også været med i dansk pædagogisk forum 

og i år skal det vist være på nyborg strand, tror jeg, sidste år var det på Odense kongres 

hotel, nej center, noget i den stil og det her med at vi er sammen det er meget fint at få 

oplevet og det kan vi selvfølgelig også bruge til noget men det her med at vi er sammen og 

spiser en god middag. 

Xx: Jamen så går jeg ind og tager en samtale med dem i starten sådan en stille og rolig samtale 

for at høre hvad er det der gør at de ikke kan overholde 

Hun fortsætter med at beskrive, at hun er opmærksom på risici som sygefravær og manglende børn, men 

overholdes det aftale i samtalen så ikke, så fører det til en tjenstlig samtale og måske kan det ende med 

afsked. Dette er endnu ikke sket, men det er en mulighed, klyngelederne er opmærksom på. 

Ekstrinsisk belønning er deltagelse i en konference for alle i klyngens ledelsesteam, men det er kun ved 

spørgsmålet, at hun begynder at se det som en belønning og siger, at det kunne hun tænke sig at forsætte 

med, men citatet viser også, at det handler mere om teamspirit og fællesskabsfølelse. 
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Som det kunne ses i skemaet, ser denne klyngeleder en stor belønning for de pædagogiske ledere i 

trygheden ved, at der er styr på økonomien, og frihed til at kunne udøve pædagogik, som et intrinsisk 

incitament. 

6.7 Mål 
Klyngen har ikke lavet mål for klyngen men har pædagogiske principper, men som før beskrevet er der stor 

fokus kvalitet i kerneydelsen, og der er klyngelederens ønske at budgettet bruges hertil og ikke f.eks. 

morgenbrød til personalet, og der er en bevidsthed om, at budgettet kan bruges til målopnåelse på flere 

fronter. 

xx: Nej. Vi har vi har vores pædagogiske principper som vi stadigvæk arbejder lidt på og retter 

det sidste til i forhold til vi retter det sidste til i overmorgen faktisk på SU- mødet. Men ikke 

mål. 

Og klyngelederen vurderer personligt ud fra sit faglige kendskab og hun mener, at hun bruger budgettet til 

at sikre kerneydelsen, og på spørgsmålet om det er det, hun gør siger hun: 

Xx: Ja, det er det. Og det er jo det økonomiske sprog vi taler alle steder. Altså så det er det jeg 

bruger. 100 procent. 

Endnu engang pointeres det, at det er kerneydelsen, der er fokus for arbejdet i klyngen, men klyngelederen 

bruger bevidst budgetdesignet til at styre kerneydelsen. 

6.8 Afslutning på klyngeleder XX 
Alle ben i et budgetdesign har klyngeleder YY taget stilling til, men ikke som et bevidst indhold af et 

budgetdesigns; det er holdninger, der kommer til udtryk, som er koblet op på den faglige viden og en 

personlig etisk stillingtagen. På denne måde og via den økonomiske og pædagogiske kontrol hun udøver, 

undgår hun også, at der kan manipuleres fra de pædagogiske lederes side 

6.9 Uddybning af klyngeleder YY´s budgetdesign ud fra klyngelederen beslutningsret 
Klynge YY gik ind i klyngesamarbejdet i 2011 med meget store underskud, og klyngen bestod af 6 enheder, 
det var 2 fritidshjem og det ene fritidshjem har tilknyttet en klub og så var der en vuggestue og 3 0-6 års 
institutioner. Senere er de 2 fritidshjem lagt sammen og en klub udskilt. 

6.10 Budgetprocessen 
Til forskel fra klynge X har budgetprocessen i klynge Y været næsten ens de to år. Klyngelederen forklarer, 
at hun fra opstart var nødt til at sætte standarden pga. det meget store underskud, og på den baggrund 
foreslog klyngelederen, at klyngen skulle have et samlet budget, hvilket var usædvanligt, da bevillingen for 
2011 var delt ud på institutionerne, og fordi klyngelederen - såvel som alle andre klyngeledere - var nødt til 
at tage ressourcer fra institutionernes genererede bevillinger til egen løn og administrativ hjælp. 
 
 
YY:                      jeg kunne ikke se nogle andre veje end af sige at vi var én klynge med ét budget. Det mødte 

jeg faktisk stor forståelse for alle steder. 

Diana: Fra de pædagogiske ledere? 
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YY: Ja og medarbejdere. Altså jeg var ude og tale med alle medarbejderne i alle enhederne og 

man kan sige dem som havde det store underskud de var jo faktisk lettede og det var jo de 

fleste og på den måde var der jo ikke den store modstand og den 0-6 årige institution der 

kun havde et lille underskud de var ærgerlige men og det var de selvfølgelig også i det 

fritidshjem med overskud, men de var ikke mere ærgerlige end når jeg i-tale-satte det, altså i 

opgaver der var i klyngen og de udfordringer og de forventninger som jeg havde til det at vi 

skulle være en klynge og vi skulle til at tænke os selv som en organisation og en stor 

institution og det handler jo ikke om jeres penge eller deres penge men om Københavns 

Kommunes penge og at vi skal levere en ydelse for den bevilling vi får som skal være så god 

som mulig for alle. 

YY har ved denne håndtering skabt en top-down styret proces, hvor hun inddrog samtlige medarbejdere, så 
der var en inddragelse, som måske ikke var en bottom-up proces, men mere en overtalelse, hvilket ses i 
modstanden mod en bail-out fra de institutioner, der ikke havde underskud, og måske kan der ikke tales 
om en reel bail-out, fordi så mange af institutionerne havde så store underskud, at alle må arbejde på at 
nedbringe gælden. En anden side af denne overtalelse er klyngelederens fortælling om kommunens penge 
og kerneydelsen. 
 
Forældrebestyrelsen have det princip, at lønkroner til det pædagogiske personale skulle der ikke spares på, 
og ingen af det pædagogiske personale, der kom ind med ind i klyngen, skulle afskediges, og dette har 
klyngelederen accepteret, selvom det binder klyngeleder såvel som pædagogiske ledere til kun at kunne 
indhente underskuddet via anden drift eller en merindskrivning, hvilket vil betyder en del år med 
underskud. Hvilket sættes i relief af, at klyngen stadig skal nedbringe gælden fra den lukkede institution. 
 
Andet år: 
 
YY:  Jamen altså jeg har jeg har startet allerede i december måned med at bede lederne om at 

lave nogle budgetter på hvad havde de selv en fornemmelse for og af og erfaring med og et 
ønske om at få til drift. 

 
Budgetprocessen er stadig styret af den brændende platform21, men der er en lidt større inddragelse af de 
pædagogiske ledere, men ellers fortsætter den stramme økonomiske styring. For at få dette til at slå 
igennem i forhold til de pædagogiske ledere trækker YY på hendes faglige viden og hendes viden om 
institutioners drift, ligesom XX gjorde, og desuden benytter hun sig af en mulighed for at tale direkte ril 
medarbejderne ved at springe et led over, så den kaskade gennem det organisatoriske system, der skal 
sikre budgetoverholdelse, bliver kortere, og hun agerer som medarbejdernes principal, selvom det i 
organisationsdiagrammet er den pædagogiske leder. På denne måde sikrer hun, at der ikke sker en 
forvrængning ift. opbakningen af budgetoverholdelse. 

6.11 Ansvar og beslutningsrettigheder 
På baggrund af budgetprocessen og det behov den pædagogiske leder skitserer tildeles der i denne klynge 

en driftsbudget, som hun ansvar for. Derudover er der et lønbudget som skal overholdes, men uden 

beslutningsrettighed herover, og der er et mad-budget til børnenes mad, og også her er der 

beslutningsledelse og ikke beslutningsret. Der er trukket penge ud til vedligeholdelsesopgaver og inventar, 

som er et fælles ansvar for hele klyngens ledelse. 

                                                           
21

 Se f.eks. Kotter i Managing Organisational Change p.224-225. 
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Klyngelederen har altså fra starten taget lønbudgettet væk fra den pædagogiske leders 

beslutningsrettigheder. Den pædagogiske leder kan derfor ikke manipulere med personalefordelingen (som 

var en mulighed i klynge X) for at holde sit budget, men spørgsmålet er, om klyngelederen gør det. Der er 

som sagt ikke data herom, men klyngelederen beskriver dog, at hun ifølge forældrebestyrelsen skulle 

beholde det personale, der var fra starten i klyngen og ikke afskedige. Det er derfor rimeligt at antage, at 

der pt. ikke er manipulationsmuligheder for hende, men det er udelukkende, fordi hun vælger at håndtere 

forældrebestyrelsens principper frem for at gå imod dem. 

Driften har den pædagogiske leder beslutningsret over: 

YY: I forhold til driften der er der sat et rammebudget af. ….   Så jeg har sagt det blander jeg mig 

ikke i. 

Baggrunden for at udøve økonomisk styring på denne måde skal ses i forbindelse med et større 

undersøgelsesarbejde, hvor klyngeleder og pædagogiske leder fandt ud af, hvordan underskuddene opstod: 

YY:  min opgave var jo så sammen med de pædagogiske ledere, var jo at prøve at gå ind og 

dissekere budgetterne hvis man kan sige det sådan. Det brugte jeg rigtig lang tid på sidste år, 

altså gå ind og nærlæse det forbrug der    ….   Jeg gik jo ind og prøvede dels med den enkelte 

leder havde jeg en del møder med hvor vi sammen gennemgik altså personale forbrug og i 

øvrigt er der kultur, vaner hvor man også sætter vikar på, hvor mange timer og 

sygemeldinger, alt sådan noget. Men så gjorde jeg det også meget i ledelsesteamet. Altså vi 

brugte utallige møder på og sidde og hvornår er jeres grænser for at i sætter vikar på,  ….   . 

Hele undersøgelsesarbejdet ikke, jeg siger dig vi brugte meget tid, jeg var helt nede; hvor 

mange pædagogtimer har i per børnegruppe 

På denne baggrund har klyngelederen også taget beslutningsretten over køkkenstillinger og rengøring, som 

YY har skåret i og opsagt aftaler, så her er ingen beslutningsret til de pædagogiske ledere på trods af, at 

bevillingen hertil genereres af institutionen børnetal.  

Et andet område, hvor de pædagogiske ledere også har beslutningsledelse og ikke beslutningsret er i 

forhold til at tage merindskrivning, for det er her gælden kan nedskrives, og dette er udelukkende 

klyngelederens beslutning. 

YY:  hver af de 0-6 årig enheder de skal levere en mer-indskrivning på 300.000  

Og på spørgsmålet om, hvem der har besluttet det, svarer hun: 

YY: Som udgangspunkt så har jeg vel. 

YY: Jeg tænker det jo sådan at de pædagogiske lederes opgave er jo dels og i praksis at udmønte 

de beslutninger som jeg står som garant for at det er dem som vi skal have fokus på så går 

jeg jo i dialog og i et tæt samarbejde med de pædagogiske ledere for det er jo deres opgave 

Og fortsætter 
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…Nu har jeg jo selv været meget proaktiv i forhold til at snakke med personalet at være ude 

ved personalemøder. Hvis der har været noget brok eller et eller andet så har jeg altid sagt; 

så kommer jeg ud og snakker med din medarbejder. Jeg har også prøvet at skærme de 

pædagogiske ledere lidt i forhold til at det er en svær opgave for dem at stå i ved at påtage 

mig noget af ansvaret. Altså sige; snak med mig. Skæl mig ud, ik. Det synes jeg også har 

været min opgave at gøre og spørg mig. 

I denne klynge er en del beslutningsledelse lagt ud til den pædagogiske leder, men der er kun 

beslutningsret over driftsbudgettet. Dette er på trods af, at den pædagogiske leder også får ansvaret for at 

overholde lønbudgettet, men resten påtager klyngelederne sig ansvaret for, så det ligger uden for den 

pædagogiske leder. Dvs. at hun via dialogen og ved at beholde beslutningsrettighederne selv sikrer, at der 

ikke udøves manipulation internt i klyngen. 

6.12 Måling og kontrol 
Denne klyngeleder måler og kontroller først og fremmes på de økonomiske parametre, og hun går i  

YY: Altså jeg kan man sige f.eks. så holder vi jo budget møder en gang i måneden hvor jeg jo 

sidder og jeg nærlæser jo deres forbrug ikke for hele tiden og sikre mig at det beløb der er 

sat af til forplejning det også ser ud som om det holder og så taler jeg jo med dem individuelt 

Og fortsætter 

Altså der går jeg jo ned i detaljen med dem ikke og måler dem, ja altså jeg har jo et tæt 

samarbejde med dem kan man sige ik og bruger meget dialog men jeg har jo selvfølgelig 

også haft MUS samtaler med dem og opfølgende samtaler og men at måle, jeg synes det kan 

være i virkeligheden så bruger jeg jo også arbejdsområderne og tillidsrepræsentanterne til at 

snakke med dem i virkeligheden når jeg tænker over det så er det jo også en måling af 

lederne 

Klyngelederne opnår, hvad hun vil, for de pædagogiske ledere har indtil videre ikke overskredet deres 

driftsbudget, men med en meget tæt opfølgning via dialog efter kontrollen. Denne kontrol foregår på de 

økonomiske faktorer og ikke på kerneydelsen, som dog konstant italesættes ved, at det er for børnenes 

skyld, der skal tænker økonomisk, men klyngelederen kommer ikke ind på en egentlig kontrol af 

kerneydelse.  

Vedligehold som klyngeleder XX talte en del om, er også i denne klynge en del af det budget, der ikke er 

udlagt til de pædagogiske ledere, og også her foregår brugen at denne pulje i dialog, men ikke som en 

ressource, der skal bruges, men én der kan bruges, da det er en mulighed for besparelse, og derfor er 

beløbet brugt som en buffer for vedligehold. Spørgsmålet er hvordan BUF stiller sig hertil, når det er en 

line-itme post. 

YY:  .. Vedligeholdelsesopgaver hvor vi prøver at trække nogle penge ud ligge ind på klyngens 

budget så man skal have en dialog hvis nu vaskemaskinen går i stykker. Så er det jo en stor 

udgift for en ramme, det er et meget lille rammebudget, der har jeg også forsøgt at ligge 

besparelser ind. Det har jo været på driften. Da jeg ikke kan på løn, så bliver jeg nødt til at 

spare på driften. 
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Der er meget få muligheder for at manipulere med forvrængning til følge for de pædagogiske ledere i 

denne klynge pga. den stramme økonomiske styring grundet underskuddet. Den eneste mulighed er 

såfremt kerneydelsen ikke udføres med kvalitet, men det er tilsyneladende ikke noget klyngelederen selv 

udøver bevidst på trods af, at kerneydelsen er i fokus gennem hele interviewet. Hun henholder sig til det 

lovpligtige pædagogiske tilsyn: 

YY: Jamen det tror jeg at jeg gør. Altså når jeg læser de der tilsynspapirer, altså hvad er det de 

skal gå ud og spørge om, konsulenterne, så og den tilbagemelding der skal være til 

klyngelederne så har jeg svært ved at forestille mig at det ikke også bliver en tilbagemelding 

til vores områdechef. 

6.13 Belønning og straf 
Klyngelederen har ikke tænkt så meget over belønning og straf som incitamenter til sikre 

budgetoverholdelse, så der må spørges lidt ekstra ind, og efterhånden kommer hun frem til, at det ikke er 

budgetoverholdelse, der er belønning og heller ikke ekstrinsiske faktorer, men den undtagelse, at hun 

inviterer ledelsesteamet til middag hjemme hos sig selv. På spørgsmål herom herom pointerr hun den 

dialogiske proces og retfærdighed. 

YY: Ja det har jeg. Det har jeg en klar fornemmelse af. Altså fordi, jeg tror jeg har arbejdet meget 

med det begreb der hedder retfærdighed eller retfærdighed overfor medarbejderne og 

retfærdighed i forhold til at de børn vi skal tage vare på de skal også modtages af ens hvor nu 

end der er i vores klynge ik. Ja det er jeg helt sikker på virker motiverende på lederne og altså 

jeg har også været ude og få altså jeg har talt meget med medarbejderne 

Så YY mener, at belønningen er retfærdighed, som kommer til udtryk ved, at børnene bliver behandlet ens i 

klyngen, men hun siger også, at det har været svært at nå dertil, og at det stadig er svært, for det opleves 

hårdt. Her bruger klyngelederen så en anden historie om et kollegialt fællesskab for at skabe et incitament, 

der virker 

YY: …med alle medarbejderne de er og kunne hjælpe hinanden hvis der er sygdom et sted at 

man kan hjælpe hinanden og det er de sgu ikke glade ved stadigvæk fordi som de siger; 

jamen når vi så endelig har lidt luft og lidt overskud at det så ikke virker rigtig at vi så skal 

bare smide det hele hen i den anden institution og der hvor det kan være svært at motivere 

det er jo når jeg siger jamen det er jo også jeres kolleger for fanden. 

Uddannelse er også i denne klynge en pligt blandt de pædagogiske ledere, så det betragtes ikke som en 

belønning for godt udført ledelse, og hun siger: 

YY: Det er lidt tungere med dem. Altså de synes at det er hårdt. Altså de har svært ved at, tror 

jeg som det er lige nu for dem, at se hvordan skal vi få tid til det og hvordan skal vi passe det 

ind i vores hverdag og måske også i virkeligheden oplever de måske ikke så meget at de har 

brug for det hvis jeg skal sige det sådan. 

En mulighed for et incitament ligger i at få del i et eventuelt overskud, som institutionen genererer, men 

dette kan ikke komme på tale, for lige som underskuddet er fælles, så betragter klyngelederen et overskud 

som fælles. De pædagogiske ledere har dog spurgt ind til dette, så det har været diskuteret i klyngen. 
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For klyngelederen er fortællingen om det fælles ansvar vigtigere end det at blive styret via et budget, og 
hun fortsætter med, at det er den italesatte anerkendelse, hun mener, er vigtig. Hun udtaler ved 
spørgsmålet om deres belønning for at have levet op til målet: 
 
YY: Det gør jeg jo verbalt. 

Denne klyngeleder trækker meget på de intrinsiske incitamenter i sin ledelse, når det gælder belønning, 
hvilket måske er en nødvendighed skabt af klyngens store underskud, men på den anden side, så har hun 
ikke overvejet en anden mulighed, hvis der på et tidspunkt kommer et overskud. 

6.14 Mål 
Klyngen har ikke udarbejdet mål, men man kan argumentere for, at det ønskede samlede mål er et budget i 

balance, så visionen for klyngen er at være én samlet organisation, og økonomi er fjenden 

YY …. én organisation at vi skal være fælles om det at løse den opgave og det er ikke nogens 

skyld at det er som det er men det er et fælles ansvar at gøre noget ved det plus at der har 

været den her ydre fjende som har været økonomi det 

Dette mål arbejder klyngelederen for at opnå via dialog med både pædagogiske ledere og medarbejdere 

ved at fortælle historien om den samlede organisation, der er retfærdig overfor børnene, så kerneydelsen 

er i top. 

Når målet som økonomi betones så kraftigt, som i denne klynge, så er der en ekstra mulighed for, at 

diskussionen fra 6.1.1 om mulighederne for sub-optimering via cream-skimming for klyngen, udnyttes, så 

her er en mulighed for at sætte dette i relief, da klyngeleder YY siger, at det ikke er mer-indskrivning, der er 

interessant for klyngen, det er den gode kerneydelse, og at det endda kunne komme på tale at indskrive 

færre børn end normeringen – men først når der er balance i budgettet. 

 YY ……vi ikke skal fokusere kan man sige på at, næ man kan sige det omvendt, at det ikke bliver 

nødvendigt at mer-indskrive at man faktisk kan tillade sig at sige; i den her enhed er der 

rigtig god fornuft i og køre med nogle færre børn i et par børnegrupper fordi der er nogle 

børn der har brug for lidt ekstra eller her er nogle medarbejdere som vi gerne vil sende over i 

en af de andre enheder til noget kompetenceudvikling og det kan vi gøre fordi vi ikke 

behøver at have så mange børn derinde eller vi kan knalde en vikar ind og så kan vi gøre det 

på den måde. 

6.15 Opsamlende diskussion af klyngeledernes budgetdesign 
Som læseren kan se, så har begge klyngeledere forholdt sig til et budgetdesigns indhold, selvom der ikke er 
en bevidsthed om, at det er et design, og vi kan se dette som, at BUFs budgetdesign skaber 
fortolkningsmuligheder for en lokal praksis, så klyngelederen har mulighed for at tilpasse til sin egen 
klynges kultur og ønsker.  Dermed kan vi af praksisudøvelsen se, at klyngelederne oversætter BUFs 
økonomiske styring, så både BUF, de pædagogiske ledere, de almene medarbejdere og 
forældrebestyrelsens ønsker tilgodeses.  
 
Begge taler meget om kerneydelsen, men ingen af dem taler om, hvordan - og om - de måler kvaliteten 
heraf. Dvs. at denne opgave ikke kan vise et kvalitetsløft ift. kerneydelsen, hvilket heller ikke er hensigten 
med opgaven, men den kan vise, at klyngelederne insisterer på, at kerneydelsen er i fokus i institutionerne. 
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Det er interessant at begge klyngeledere trækker på deres pædagogiske viden og den ledelsespraksis der 
forbindes med pædagogiske ledelse frem for økonomisk ledelse. Begge peger også på, at det er denne 
viden, der er en stærk faktor i, at de pædagogiske ledere og medarbejderne kan se en mening med den 
økonomiske styring.  
 
Lighederne ligger i, at de begge har budgetoverholdelse som mål og indretter, deres styring herefter. F.eks. 

budgetprocessen næsten ens men med nuanceforskelle. Forskellene udspringer, ser det ud til, af 

klyngernes forskellige udgangspunkt og klyngelederens egen indstilling til ledelse og opfattelse af de 

pædagogiske ledere, og ikke mindst af, hvordan de forholder sig til BUFs budgetdesign. 

Det ser ud som om forvrængningerne forsvinder pga. af de intrinsiske incitamenter, i hvert fald nævner 

klyngelederne ikke, at det er et problem. Til gengæld ser det ud som om social kontrol har betydning, dog 

italesættes det i klyngen som et retfærdigt fællesskab, hvor alle må tage ansvar; når alle har ansvar så 

indebærer det, at alle har muligheden for at udøve kontrol, om man påtager sig det i klyngerne ved vi ikke.  

I forhold til budgetdesignet og muligheden for at undgå forvrængning af målet, om det så er 

budgetoverholdelse eller kerneydelsen, så har vi set, at der er muligheder for manipulation, men også at 

det er svært pga. den kaskade af principaler, der er i en offentlig organisation. Dette er selvfølgelig vigtigt, 

da offentlige organisationer skal sikre det bedste udbytte af skattekronerne. 

Mulighederne for manipulation, der er behandlet i afsnit 6. kan skitseres i dette skema: 

Manipulationsmulighed 
 

           XX Kontrolleres af:           YY Kontrollers af: 

Bail-out. 
 

Ingen mulighed 
for bail-out 
internt i klyngen. 
Forventer ingen 
bail-out for 
klyngen. 

Klyngelederen. 
 
 
BUFs 
budgetdesign, 
politikere. 

Mulighed for bail-
out. 
 
Forventer ingen 
bail-out for 
klyngen 

Klyngelederen. 
 
 
BUFs 
budgetdesign, 
politikere. 

Takststyring. 
 

Merindskriver 
børn. 

Den pædagogiske 
leder, tildels 
klyngelederen og 
Kapacitetsstyring 
samt lovgivning. 

Merindskriver 
børn 

Klyngelederen og 
Kapacitetsstyring 
samt lovgivning. 

Fordeling af 
pædagoger/pædagog-
medhjælpere. 

Har principper 
herfor. 

Pædagogisk leder 
og klyngeleder i 
fællesskab har 
lavet principperne. 

Har ingen 
principper herfor. 

Klyngeleder styrer 
suverænt 
lønbudget. 

 

Analysen viser, at der ikke er mange muligheder for hverken klyngeleder eller pædagogisk leder for at 

manipulere, på den anden side, så kan der være andre områder, som datamaterialet ikke umiddelbart viser, 

hvoraf én kunne være at de klynger, der ikke har underskud også bruger budgettet fuldt ud, måske for at 

undgå en pal-effekt, for der tales blandt både klyngeledere og pædagogiske ledere om, at vi skal sikre, at 

vores budgetter ikke bliver beskåret ved at bruge bevillingen fuldt ud. En sikring heraf er 

forældrebestyrelserne, der som bestyrelsen i klynge YY ofte insisterer på, at både løn og drift bruges fuldt 

ud, hvilket er forståeligt, da det er kerneydelsen. 
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Zimmerman havde opstillet en del kritikpunkter for at lade et budgetdesign være det bærende i en 
organisation, og jeg vil her prøve at kommentere på dette udfra klyngeledernes og BUFs design 
 

 Are time consuming to construct.: Ja, det har for begge klyngeledere taget megen tid, da der skal 

tages hensyn til både ledelsesteam, medarbejdere, forældrebestyrelse og BUF. Desuden bruger 

klyngeleder og administrativ medarbejder megen tid på målinger og kontrollen. 

 Add little value: Dette kan diskuteres, for såfremt værdiskabelsen er den gode kerneydelse og 

budgetoverholdelse, så ser det på materialet ud som om, denne værdi opnås. Om 

transaktionsomkostningerne herfor bliver for store er en anden snak, og dette skal måske ses i 

relief af, at Zimmermans teoriopbygning måske primært bygger på det private erhvervsliv, selvom 

han nævner og har eksempel på offentlige organisationer også, så er de amerikanske og har en 

mulighed for indtægter, hvilket danske institutioner ikke har. 

 Are developed and updated too infrequently.: Klyngelederne har altid fokus på budgettets 

sammenhæng, og det må derfor formodes, at budgetterne reguleres internt i klyngen, hvis der 

opstå risici. Den tildelte bevilling er årligt. For branchen med institutionsdrift, hvor der er et vist 

antal børn i en vis nemt kalkuleret periode, så er det årlige budget til at håndtere. 

 Are based on unsupported assumptions and guesswork.: Budgetter I det offentlige baseres på en 

politisk behandling, men der er embedsmænd med heri, så der er en vis viden om institutionsdrift, 

men oftest set fra den økonomisk og juridisk faglige vinkel og ikke fra den pædagogisk faglige.  

 Constrain responsiveness and act as a barrier to change.: Forandringer er svære at gennemføre 

hurtigt indenfor det offentlige, da mange beslutninger skal gennem hele kaskaden af principaler og 

agenter, før organisationen kan gennemføre det, hvilket kan ses af empirien for Klyngegennemgang 

og YYs manglende muligheder for at lægge institutioner sammen hurtigt. Det skal igennem flere 

led. Det samme kan gælde for en udvidelse med en anden institutionstype, der er behov for. Dvs. at 

der faktisk ikke er en mulighed på klyngelederens egen foranledning at blive økonomisk 

bæredygtig. 

 Are rarely strategically focused and often contradictory.: Dette er endnu et vilkår, der er I en 

politisk omskiftelig verden, da nye politiks partier ønsker sine mærkesager gennemført jf. Horn. 

 Strengthen vertical command and control.: Dette er udfra interviewene sandt, det er kaskaden af 

principal og agent relationer, der er styrende. Der er også bottom-up processer, men de fylder 

forholdsvis lidt i hele designet af budgetterne, men jo længere ned i hierarkiet man kommer, des 

mere er der dialog herom, dog kan vi se at klyngeledernes beslutningsret er mere markant end de 

pædagogiske lederes. 

 Concentrate on cost reduction.: Givetvis rigtig, da hele den politiske budget proces betyder 

besparelser på diverse konti, og klyngelederne nævnt i denne opgave gør det for at skabe balance i 

budgettet. 

 Encourage gaming and perverse behaviors.: Som vi har set ud af diskussionerne, så er der mulighed 

herfor, men den stærke satsen på faglige, intrinsiske faktorer samt kaskaden af styring sætter en 

begrænsning. Dette er dog ikke det samme, som at sige at det ikke finder sted. Der er kun 

interviewet 2 klyngeledere. 

 Do not reflect emerging network structures organizations are adopting.: Der er intet belæg I 

materialet for at kommentere på dette punkt. 
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 Reinforce departmental barriers rather than encourage knowledge-sharing.: Der er absolut en BUF 

versus klynger tankegang i materialet, men også en loyalitet overfor kommunen. 

 Make people feel undervalued.: Klyngelederne finder værdsættelsen via intrinsiske incitamenter, 
og de forventer det samme fra de pædagogiske ledere, så de værdsætter sig selv. Dog ønskes der 
anerkendelse fra principalen. Såfremt BUF havde opstillet flere ekstrinsiske incitamenter, ville 
billedet måske have været et andet. 

 
Det er altså svært af være entydig enig med Zimmerman på baggrund af det materiale, der er i denne 
opgav, for der er mange nuancer indenfor hver punkt, men på den anden side, så kan man heller ikke være 
uenig, da det er problematikker, der jævnligt dukker op, og som klyngelederne forholder sig til. 
 

7.0 Effekterne af klyngeledernes styring for de pædagogiske ledere 
En vigtig gruppe i klyngeledernes muligheder for at styre er de pædagogiske ledere, for de er en del af 
principal – agent kaskaden, og al styringen siver ned til dem, og de skal implementere det indenfor den 
daglige pædagogiske drift.  
  
Opgaven har ikke haft de pædagogiske ledere som fokus, men jeg synes den vil være ukomplet, hvis ikke 
der er en indikation på, hvordan de stiller sig til den økonomiske styring, der blev indført med 
klyngestrukturen. Jeg vil derfor tillade mig at komme ind på den erfaring, jeg har med mig, om de 
pædagogiske lederes opfattelse af klyngeledernes styring via økonomiske faktorer og via fortællinger om 
kerneydelsen. 
 
De pædagogiske ledere blev ansat enten fordi de forblev i en stilling som den daglige leder på den 
institution, de allerede var leder af, eller fordi de var souschefer, der søgte de stillinger, der blev ledige, når 
de internt rekrutterede klyngeledere blev ansat. Dette har gjort en forskel i opfattelsen af klyngestrukturen, 
hvor de forhenværende ledere var og er meget kritiske overfor klyngestrukturen og ofte klyngelederen og 
yder megen modstand, og de forhenværende souschefer, der er glade for den nye stilling som pædagogiske 
leder og yder mindre modstand overfor klyngestruktur og klyngeleder. Specielt er de forhenværende ledere 
kritiske overfor, at de ikke længere skal være økonomisk ansvarlige, og at deres beslutningsrettigheder er 
forsvundet på en hel el punkter. Andre ser det som et gode, at de ikke længere skal beskæftige sig med 
økonomi på et overordnet plan og kan koncentrere sig om pædagogik, hvilket også typisk er de souschefers 
opfattelse. Som sagt, er det er ikke denne opgaves mål at undersøge de pædagogiske lederes opfattelse af 
styringen, og derfor må dette stå som påstande, der kan undersøges af andre. På den anden side, så er der i 
interviewene udtalelser, der støtter mine påstande. 
 
XX:  På en måde kunne de jo godt forstå det. Der var nogen som har været inde og trække lidt i 

budgetterne mens de stadigvæk kunne se, indtil de blev lukket her per første januar. Og det 
var lidt sådan at det var ”mine penge, mine penge” og det var meget hårdt at få det 
fastholdt. Nej der er ikke noget der hedder mine penge, det hedder MINE(Carinas) penge 
eller vores penge. 

 
Der er en forskel på, hvordan de pædagogiske ledere fortæller, at de er opmærksomme på brugen af de 
ressourcer de har beslutningsret over. Tager vi f.eks. medarbejdernes brug af materialer og andet, der 
købes via dan-kort, så udøver de pædagogiske ledere også kontrol, denne er dog mere en snak om, hvad 
der skal købes og hvad det kostede, og ikke en systematisk gennemgang af bon´er. De forventer helt klart, 
at det er klyngelederen, der går i detaljer med kontrollen, nogle fordi de er glade for at kunne fralægge sig 
ansvaret og koncentrere sig om den pædagogiske hverdag, andre fordi de på trods ønsker, at klyngelederen 
ikke skal slippe for billigt. 
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Internt i klyngerne udøver de megen social kontrol overfor hinanden, da flere er vrede over at komme ind i 
en klynge og skal være medansvarlige for at dække et underskud, for det ønsker de ikke skal opstå igen. De, 
der kom med underskud, er lettede enten fordi, de nu kan overlade ansvaret til en anden eller fordi, de har 
fået en forflyttelse til en anden institution uden den samme historie om underskud. Dette afholder dog ikke 
nødvendigvis de pædagogiske ledere fra at udøve modstand mod klyngelederens økonomiske styring, da de 
ofte ikke mener, at de kan klare sig med det personale økonomien sætter rammen for.  
 
At dette er en rimelig antagelse viser YYs udtalelse, for der er både pædagogiske ledere, der er glade for 
bail-out og nogle, der er irriterede over det, men de anerkender det fælles ansvar for, at det ikke må opstå 
igen. 
 
YY:  …. Jeg har jo ikke som andre klyngeledere har siddet i en vældig masse modstand fra 

pædagogiske ledere og fra medarbejdere … 
 
Går vi lidt ned i detaljen, og som passer godt med diskussionen om beslutningsret versus beslutningsledelse 
overfor det pædagogiske personale, så udtales der, at klyngelederen ikke er så god en personaleleder og 
ingen forståelse har for medarbejderne. Under dette ligger et ønske om selv at kunne beslutte ved 
vikardækning og ansættelser af antal medarbejdere, for de siger, at de kan ikke drive en institution med 
kvalitet med det personale, der er. Set ud fra et økonomisk styrings synspunkt og opfyldelsen af BUFs 
delmål om Orden i Økonomien, så er netop denne udtalelse grundlaget for indførelsen af klyngestrukturen. 
Der er dog ikke nogen af de pædagogiske ledere, der forventer en bail-out og på spørgsmålet fra mig, og 
hvad de vil gøre, hvis institutionen oparbejder et underskud, siger de, at det er klyngelederens ansvar – 
hvilket svarer til udtalelsen fra før klyngestrukturens indførelse, om at når økonomien ikke hang sammen i 
en institution, så måtte BUF gøre noget. 
 
Det er især de forhenværende ledere, der ser på forholdet mellem beslutningsret og beslutningsledelse på 
denne måde, hvorimod de forhenværende souschefer ikke opfatter det så problematisk, måske fordi der 
har været vant til, at der er en leder direkte over med i institutionerne. 
De ser f.eks. heller ikke kravet om mer-indskrivning som et problem, hvis det kan hjælpe klyngen i en 
økonomisk svær situation, eller hvis der ønskes større nyanskaffelser. De kan se, at det giver udfordringer i 
hverdagen for personalet, men de har ikke modstand på samme måde, hvor de forhenværende ledere 
mener, at det er BUFs ansvar at sikre det særlige til institutionerne. 
 

                             Pædagogisk leder 
Beslutningsret 

    Forhenværende leder    Forhenværende souschef 

Ansættelser af pædagogisk  
personale 

Ønsker beslutningsret. Ønsker beslutningsledelse. 

Bail-out 
 

Forventer det ikke men tager ikke 
ansvar for at nedbringe 
underskud. 

Forventer ingen bail-out og tager 
ansvar for et klyngebudget i 
balance. 

Merindskrivning 
 

Ønsker beslutningsret, men tager 
større hensyn til personale o.a. 
end økonomien.  

Ønsker beslutningsret, men 
anerkender økonomien styrer. 

 
Dette er selvfølgelig et fortegnet billede, og også blandt pædagogiske ledere er der forskelle og nuancer, og 
det kan også forventes, at der sker en udvikling af de forskellige opfattelser efterhånden. De første tegn 
herpå er ved at være fremme, da jeg har hørt flere forhenværende ledere sige, at det alligevel er rart ikke 
altid at skulle forholde sig til økonomi men kan bruge tiden på kerneydelsen og personalet. 
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8.0 Klyngelederens dilemma  
Baseret på den måde klyngelederne håndterer den økonomiske styring via budgetdesignet, bliver det ret 
tydeligt, at de er i midten af et dilemma, da de bliver styret på de økonomiske parametre fra 
budgetdesignet, men ikke kan styre lige så stærk med det design, de selv skaber ift. klyngens pædagogiske 
ledere. Klyngelederens design er spundet omkring en narrativ fortælling om ”den gode kerneydelse,” 
”fælles forståelse, ” ”loyalitet,” og som baserer sig på en faglig viden. 
 
Denne fortælling er ikke til stede i BUFs budgetdesign, da det ligger indenfor det logisk-positivistiske 
paradigme, og der kan være grunden til, at klyngelederne opfatter, at der kun tales om økonomi og styres 
via økonomi i BUF. 
 
Det vil sige, at teoriens forklaringskraft stopper, hvor narrativen tager over, og klyngelederens træder over i 
et andet paradigme, som er konstruktionistisk. Netop at kunne være i flere paradigmer og håndtere dette 
er lederens dilemma. Vi kan se, at hun håndterer dilemmaet blandt andet ved fortællingen om den udefra 
kommende brændende platform, som er BUFs insisteren på en økonomisk tænkning, men dette placerer 
ikke en økonomisk fortælling i det logisk-positivistiske paradigme, for økonomien kan godt være årsag, men 
virkningen er klyngelederens konkrete udfoldelse af praksis, som er fortællinger. 
 
Dilemmaet kommer f.eks. til udtryk i praksis, når en klyngeleder i forbindelse med klyngegennemgangen 
skal tage stilling til en forandring, der kan have betydning for både BUF og klyngen f.eks. ved kun at have 
ekstra åbent i én frem for i to institutioner i klyngen. Det gør ikke den store forskel i økonomien for klyngen, 
men for BUF kan det betyde noget, beskriver XX, men hendes troværdig som en forkæmper for alle 
institutionerne er vigtigere end en evt. besparelse, så et sammenlægningsforslag skal komme andetsteds 
fra. 
 
XX:  Det er en dyr ordning at have for Københavns kommune. 
 
Og 
 

Ej. Err. Jo. Selvfølgelig gør jeg det, ik. Men men err, det har jeg sagt at det skulle ikke komme 
fra min mund. Fordi den ene institution ville synes det var ufedt hvis den anden lige er blevet 
heglet(?) ned på. Så jeg har det sådan, jeg har hvisket nogen det i øret og sagt at det synes 
jeg man skulle kigge på … 

 
Det overraskende er, at der på denne baggrund ikke kalkuleres med en sub-optimering af klyngen men det 
modsatte, hvor klyngelederen ser det store perspektiv og i den henseende identificerer sig med BUF, for 
der er mulighed for forvrængning, hvor klyngelederne arbejder så meget på budgetoverholdelse, at 
kerneydelsens kvalitet falder. 
 
Friis siger p. 13, at  
 

…hvis man skal kunne sige, at indikatorsystemet er manipulerbart, så skal man i 
princippet være i stand til at definere god forskningskvalitet. 

 
Ligesom der er vanskeligheder med at definere god forskning, så er det vanskeligt at definere kvalitet i 
kerneydelsen, og dermed er det manipulationsmuligheder i BUFs budgetdesign så - med Friis´ ord – at det 
middelmådige belønnes frem for kvalitet, men som vi har set, så sker dette overraskende nok ikke, og 
materialet peger på, at klyngelederne forsøger på at leve op til deres egen fortælling, og ønsker en 
belønning, der først og fremmest er respekt og anerkendelse fra omgivelserne og sig selv. Dermed sikres 
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BUFs målopfyldelse med lave transaktionsomkostinger, da klyngelederne ikke kan forlange f.eks. en 
bonusordning på egne vegne, da de så ikke lever op til fortællingen om, at alle i klyngen er i samme båd – at 
det er kerneydelsen, der er i fokus og ikke klyngelederens belønning. 
 
Dette dilemma mellem de to paradigmer kan være forklaringen på, at klyngelederne er utilfredse med, at 
der ”altid snakkes om økonomi og aldrig børn,” fordi de udtaler sig ud fra den position, der skal sikre 
kerneydelsen og ikke på samme tid kan positionere sig som selvoptimerende individer der styres af en 
økonomisk kalkule.  Man kan sige at deres meninger, holdninger, motiver, interesser og forestillinger fylder 
mere hos dem som forklaringskraft end en økonomisk teoretisk forventning om en belønning. 
 
Forklaringen på, at klyngelederne er nødt til at operere i to paradigmer skyldes givetvis, at de arbejder in en 
kompleks verden, hvor der er hensyn at tage til hele den organisatoriske kaskade fra politikere til 
medarbejdere, og de interessenter der er yderligere som f.eks. forældre, forældrebestyrelser og faglige 
organisationer.22 
 

9.0 Konklusion 
Min problemformulering var: 
 

Hvilke designvalg har BUF truffet i forhold til budgetstyringen af klyngerne, så BUFs mål for klyngerne 

opnås, og hvilke effekter opstår af dette? 

Hvilke designvalg har klyngelederen truffet for klyngens interne budgettildeling, så klyngens mål 

opfyldes, og hvilke effekter har dette? 

Designvalgene er beskrevet i de enkelte afsnit, og det samme er effekterne, jeg vil her samle op på 
konklusionen overordnet. 
 
Teorien beskrev organisationers behov for et budgetdesign som en måde at sikre målopfyldelse ved at den 
asymmetriske viden i organisationen bringes i spil og for at undgå risikoen for forvrængning, da agenten 
arbejder mere for sig selv end for organisationen, og vi kan se, at én af effekterne ved at skabe et 
budgetdesign, der ligger tæt op af teorien, er at BUF opnår alignment af organisationen på både 
kerneydelsen og Styr på Økonomien, men desuden spiller lederskab og social kontrol en vigtig rolle. 
Klyngelederne taler om en win-win fortælling (Friis p. 7), og overholdes budgettet ikke, så bliver det til en 
loose-loose situation, hvor børnene og pædagogikken lider tilligemed økonomien. 
 
Så BUF har mulighed for at opnå, det politikerne ønskede med klyngedannelsen, for effekten er, at 
klyngelederne arbejder for målene, selvom de skaber den pædagogiske kerneydelse gennem en anden 
fortælling end den økonomikse. Dette kan endda være en meget hensigtsmæssig måde, fordi det får 
institutionernes pædagogiske ledere og medarbejdere alignet, hvilket var et problem før. 
 
Så at overføre beslutningsrettighederne fra de pædagogiske ledere til klyngelederne og skabe et nyt 
budgetdesign, der viser dette, måler og kontrollerer dette og belønner og straffer, har betydet, at chancen 
for, at BUF når målet med bedre Kerneydelse og delmålene med God Ledelse og Styr på Økonomien, er 
steget betydeligt.  
 
Klyngeledernes design er ikke så bevidst og består af betydelig mere beslutningsledelse frem for 
beslutningsret for de pædagogiske ledere, og det får den effekt, at der arbejdes stærkt på 

                                                           
22

 Dette er ”tangled problems” som beskrevet af Dawes et al.  
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budgetoverholdelse, men klyngelederne bruger et andet paradigme for at skabe kvalitet i kerneydelsen og 
koble dette med den faglige viden, for kvalitet er fagets råderum. Om effekten af klyngeledernes fortælling 
og budgetdesign reelt er bedre kvalitet er en anden opgave, men det ser ud som om, der arbejdes ud fra 
den forudsætning, at der skal være kvalitet i kerneydelse – så konklusionen må være, at organisationen har 
skabt værdi ud af effekterne af klyngeledelse styret via et budgetdesign. 
 

9.0 Min egen læring 
I første afsnit af denne opgave beskrev jeg alle de mange frustrationer, som vi klyngeledere giver udtryk 

for, når vi mødes, fordi vi har svært ved at se idéen med, at der altid tales og styres via økonomi. Projektets 

hensigt var at få en forståelse herfor i håbet om, at en del at denne frustration kunne italesættes på en 

anden måde, end surhed og brokken. 

Arbejdet med opgaven har betydet, at jeg har få et indsigt i en styringsforståelse, der bringes i anvendelse 

på mit eget felt og overfor mig selv, som har et andet syn på verden, end det syn en faglig uddannet leder 

indenfor det pædagogiske felt har. Jeg taler her om de to paradigmers uforenelighed, da ethvert paradigme 

taler ud fra egen logik og verdensbillede.  

Dette skaber nødvendigvis en frustration, som jeg står midt i, ligesom de to andre klyngeledere, da jeg 

bliver styret ud fra et paradigmes selvforståelse og skal lede ud fra et andet paradigmes selvforståelse. 

Problemet bliver så bragt videre til en klyngeleders mulighed for at lede op ad, og være en kvalificeret 

modpart for top-ledelsen, for top-ledelsen vil ikke kunne modtage argumentationer indenfor det 

pædagogiske faglige felt uden en oversættelse til deres tankesæt på trods af, at der italesættes ord som 

kerneydelse, god ledelse og kvalitet i pædagogikken.  

Jeg er sikker på, at frustrationen vil bestå, for den position jeg, som klyngeleder taler ud fra, er netop en 

position i spændingsfeltet mellem paradigmerne, og den asymmetriske viden koblet hermed bliver en 

udfordring jeg må tage på mig, hvilket jeg via arbejdet med denne opgave er blevet mere bevidst om og 

kvalificeret til. Jeg er også blevet mere bevidst om mine holdninger til styring af klyngelederne og de 

pædagogiske ledere; en bevidsthed, som Ole Fogh Kirkeby beskriver, opstår via translokutionaritet,23 hvor 

man via f.eks. protreptikken og talen først ved, hvad man selv mener, når man har udtalt det. En opgave af 

denne karakter er som en lang tale med sig selv, sin vejleder, de interviewede og teorier. 

En af de interviewede siger det meget klart: 

YY …tak for det Diana, for det har været meget interessant også og sidde her i det interview, for 

det bliver jo tydeligt for mig at min drivkraft i virkeligheden ikke at være dygtig administrator 

men i virkeligheden at være en dygtig integrator ikke… 

Det er først i talen, det fremstår tydeligt for hende, så hun bliver bevidst om sin rolle, og det samme har 

gjort sig gældende for mig i arbejdet med denne opgave, så der er en kraft i uddannelse, der ligger ud over 

viden. Dermed prøver jeg også at sige, at det har været overraskende at nå denne erkendelse, selvom jeg 

måske burde have set det, da jeg nu er færdig med min masteruddannelse, hvor vi har beskæftiget os med 

mange uforenelige paradigmer. 
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Tilbage står så kun at sige, at jeg tror, at den eneste måde at overkomme frustrationerne midt i 

spændingsfeltet er ved at forholde sig etisk og handlekraftigt i forhold til sin position i en organisation og 

ved at erkende, at vi faktisk taler meget om børn, unge og kerneydelsen men i det forum, der er vores egen 

klynge og bruge forståelsen til et stykke oversættelsesarbejde fra BUF til pædagogiske ledere og 

medarbejdere, og fra klyngerne til BUF. 
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Links fra intranet: 

 Afstemning af balancekonti: 
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Opgaveloesning/Dag+og+fritidsinstitutioner/Budget+og+
Oekonomi/Afstemning+af+balancekonti.htm 

 Budgetvejledning: http://kknet/NR/rdonlyres/C2497E74-4E0E-4E18-9EA8-
CC7E2E020815/247371/Budgetvejledning2012februarverIV.pdf 

 Månedlig gennemgang af budget: 
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Opgaveloesning/Dag+og+fritidsinstitutioner/Budget+og+
Oekonomi/Månedlig+gennemgang+af+budget.htm 

 Kvalitetssikring af normering og belægning:  
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Opgaveloesning/Dag+og+fritidsinstitutioner/Budget+og+
Oekonomi/Kvalitetssikring+af+normering+og+belaegning.htm 

 Prognose: 
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Opgaveloesning/Dag+og+fritidsinstitutioner/Budget+og+
Oekonomi/Prognose.htm 

 Regnskabsafslutning: 
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Opgaveloesning/Dag+og+fritidsinstitutioner/Budget+og+
Oekonomi/Regnskabsafslutning.htm 

 Internbudgetlægning: 
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Opgaveloesning/Dag+og+fritidsinstitutioner/Budget+og+
Oekonomi/Intern+budgetlaegning.htm 

 Godkendelse i Workflow: 
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Opgaveloesning/skoler/Godkendelse+i+workflow.htm 

 http://cdj.oxfordjournals.org/content/46/suppl_1/i132.full og michael.synnott@wbs.ac.uk) 
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Bilag 

Bilag 1: Spørgeguide 

Bilag 2: Transskriptioner 

Bilag 3: Dialogguide 

Bilag 4: Orden i butikken 

Bilag 5: Klyngegennemgang 

Bilag 6: Jobprofiler 

Bilag 7: Bevilling 


