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Executive Summary 

January 2014 an organizational change is implemented in Fredensborg Kommune. 
Eight economic consultants who have so far been employed in the social 
department, the school department etc. are moved to the central economic 
department. The aim of the centralization, as stated in a strategic paper from the 
board of directors, is to strengthen coordination and improve economic steering. 

The question asked in this paper is how this organizational change can be 
successfully implemented and what personal leadership actions will be required to 
support the desired change. The aim of the paper is to build a strategic action plan 
for the implementation of the desired organizational change. 

The centralization is not unique for Fredensborg Kommune, but follows a widespread 
tendency in central and local governments. The centralization is seen as part of the 
answer to the problems of coordination following the last decades entry of New 
Public Management in the public sector.  

Thus other organizations have experiences that might enlighten the required 
management actions. Empirically the study is based on qualitative interviews in 
neighboring local governments who have implemented a more or less similar 
organizational centralization within the last few years.   

The analysis of the empirical data is based on organization theory, namely Bolman 
and Deals four frames: Structural, HR, Political and Symbolic. The analysis reveals – 
not surprisingly – that changes within the structural frame will not by itself lead to the 
wanted results. A successful implementation of the organizational change will 
demand more comprehensive leadership actions. 

Within the human research frame, management has to empower and provide 
support to the employees of the economic department and to build relations with 
management colleagues in the organization. Within the political frame there is 
evidence that conflicts can be minimized with transparent and well defined structural 
rules and processes. 

Drawing on Edgar Schein’s modernist theory of organizational culture and 
leadership, it is exposed, that the organizational centralization by itself only touches 
upon the tangible, overt manifestations of culture. Thus leadership attention must 
also be drawn to the exposed beliefs, values and norms of the organization – 
leadership actions within Bolman and Deal’s symbolic frame. 

Schein points to, that a planned cultural change can be stimulated if the existing 
culture is upset. The organizational centralization is by itself challenging the present 
culture and to enhance this pressure, the economic department is reorganized, 
aligning it with the broader organizational goals. 

The study identifies three values deemed to be essential for a shift in organizational 
culture: Trust, justice and honesty. Values, that lies within the boundaries of the 
organizations existing values. As opposed to the visible strategies in neighboring 
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organizations, the strategic leadership initiatives to implement the organizational 
change will be guided by these values. This strategic approach will thus distinguish 
itself from the typically positivistic thinking of many economists. 

Based on the analysis of the empirical data, an action plan is set up for the 
implementation of the new organization. The action plan targets the process up to 
and immediate after the new organization takes effect and defines the structural 
settings such as internal organization, processes and meeting structures.  

But most importantly the action plan directly addresses the requests to personal 
leadership of the head of the economic department (CFO) if the identified values are 
to be guiding cooperative interactions in the organization going forward. This 
includes a consistent communication to management colleagues, to the board of 
directors and to the political elected. The CFO has to walk the talk. 

In an organization, where the economic consultants will be physically situated 
several days a week in the departments they service, it is essential that they are 
competent to support the wanted culture. If they are to successfully take up this 
personal leadership role it is required that they fully understand the values and goals 
of the organization. The action plan therefore includes initiatives to anchor these 
values and goals with employees.  

The study has been limited to the organization of the economic department and the 
interactions with the surrounding organization and has taken a predominantly 
modernist view.  It is not given that the recommended action plan will succeed in 
creating the wanted cultural change. Thus further research could focus on an 
organization with static subcultures and how to reach an optimal economic steering 
under these conditions. A social constructivist paradigm could possible shed a 
different light on the issue. 
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1 Indledning 

1.1 Indledning og problemformulering 

Kommunerne står for halvdelen af de offentlige udgifter og har – bortset fra det 
primære sundhedsvæsen – ansvaret for alle de store borgerrettede serviceområder. 
Set fra et styringsmæssigt perspektiv hører den kommunale virksomhed, med sine 
mangeartede opgaver, således til blandt de mest komplekse organisationer. 

Kompleksiteten stiller store krav til styringsevnerne hos de kommunale ledere, 
herunder til den økonomiske styring. Kompleksiteten er ikke blevet mindre efter de to 
større eksterne ”chok” i slutningen af 00’erne. Først kommunalreformen og siden 
finanskrisen, der yderligere har bidraget til at øge kravene til økonomistyringen. 

Under og umiddelbart efter kommunalreformen var økonomistyringen udfordret i 
mange kommuner. Som reaktion herpå blev fokus rettet mod den helt basale 
økonomistyring som f.eks. betaling af regninger, budgetoverholdelse og lovlig 
økonomisk forvaltning.  

Med finanskrisen i 2008 kom et forstærket tryk på de offentlige finanser. Krisen 
skærpede ikke bare fokus på kommunernes budgetoverholdelse, men betød et øget 
pres for effektiviseringer og omprioriteringer på tværs af den kommunale 
organisation. Med nulvækst i økonomien er effektivisering og/eller omprioritering den 
eneste vej til nye politisk prioriterede initiativer. 

Denne udvikling har de senere år medført, at mange kommuner har centraliseret den 
økonomiske koordinering og styring - og dermed til dels bevæget sig bort fra den 
decentralisering, der var en del af NPM-bølgen.1 

Det er netop denne centralisering af den økonomiske styring, der er emnet for denne 
afhandling. Men ikke i et makroøkonomisk perspektiv, tværtimod, konkret tager 
afhandlingen således afsæt i en centralisering af økonomifunktionen i Fredensborg 
Kommune, hvor de decentrale økonomimedarbejdere pr. 1. januar 2014 
organisatorisk flyttes fra fagcentrene til økonomicentret. Fokus vil være et 
organisationsperspektiv: Hvordan kan centraliseringen af økonomi-kompetencerne 
bidrage til at styrke økonomistyringen, og hvad skal der til for at komme i mål med 
intentionerne bag organisationsændringen?  

 

 Problemformulering 

Hvordan kan den organisatoriske centralisering af økonomifunktionen blive 
en styringsmæssig succes og hvilke krav stiller det til mig som leder? 

 

 

                                            
1
 Se bla. Røvik 2009 for en beskrivelse af New Public Management. 
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Der er tale om en eksplorativ og forståelsesorienteret problemformulering og 
afhandlingen skal skabe indsigt i, hvordan den fremtidige organisering bedst muligt 
tilrettelægges og understøttes for at imødekomme de styringsmæssige mål.  

I konsulentkredse og hos Moderniseringsstyrelsen er det en relativt simpel opgave at 
løfte økonomistyringen. Det afspejles blandt andet i den udbredte økonomi-
styringstrappe2, der med en positivistisk tilgang anviser konkrete initiativer, der kan 
løfte styringen op på stadig højere stadier. 

Den positivistiske tilgang ligger lige for i en regneark-fikseret økonomiafdeling. Men 
afhandlingen tager udgangspunkt i, at verden er lidt mere kompleks. Det gælder 
både i forhold til de samlede styringskrav, der rammer den offentlige sektor og i 
forhold til den offentlige kerneopgave som de organisatoriske stabsfunktioner skal 
understøtte. Kerneopgaven spænder fra børnepasning til udstedelse af pas og 
sygesikringskort, fra undervisning til ældrepleje, fra anbringelser af børn til 
behandling af byggesager, fra kulturelle arrangementer til erhvervsstøtte og dækker 
hjælp til handicappede, vedligeholdelse af kommunens infrastruktur og tildeling af 
førtidspensioner - for blot at nævne nogle.  

Det er ikke muligt i denne afhandling at favne hele denne kompleksitet. Men med 
afsæt i Bolman og Deals fire teoretiske ”rammer” vil der blive anlagt et bredere 
ledelsesmæssigt perspektiv end det rent strukturelle. Empirisk bygger opgaven på 
kvalitative interview i tre andre kommuner, der inden for de senere år, i forskellige 
fortolkninger, har været igennem samme centralisering af økonomifunktionen. 

Introduktionen til afhandlingen kan passende afsluttes med et citat: ”Vi må ikke 
glemme, at hovedopgaven for de ansatte i den offentlige sektor er 
velfærdsproduktion. At undervise eller passe børn, at vedligeholde veje og parker, at 
hjælpe arbejdsløse i arbejde osv. Styringsopgaven må ikke vanskeliggøre dette, 
men skal muliggøre dette på en så ressourceeffektiv måde som muligt”, ”En 
konstruktiv dialog mellem dem, der lokalt har ansvaret, og dem, der centralt 
administrerer styringsteknologierne, er en ubetinget nødvendighed. Vi skal bruge 
hinandens kompetencer bedst muligt”. (Per Hansen 2011)3 

Efter en kontekstanalyse og afgrænsning af opgaven vil der i kapitel 2 blive redegjort 
for afhandlingens metodologi og teori. I kapitel 3 præsenteres og analyseres den 
indsamlede empiri med afsæt i de valgte teorier. I kapitel 4 anvises en fremadrettet 
handlingsplan, før der i kapitel 5 konkluderes og samles op på det personlige 
læringsperspektiv i såvel afhandling som MPG’en generelt.  

 

  

                                            
2
 Se f.eks. hjemmesiderne for Deloitte, KPMG og moderniseringsstyrelsen (Økonomistyrelsen) 

3
 I forordet til Lerborg 2011 
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1.2 Kontekstanalyse 

1.2.1 Organisatorisk kontekst 

Fredensborg Kommune har knap 40.000 indbyggere og 3.500 ansatte. Kommunen 
ledes politisk af byrådets 27 medlemmer og administrativt af en enhedsdirektion med 
fire direktører understøttet af 8 fagcentre og 4 tværgående støttecentre (økonomi, 
løn og HR, it og digitalisering samt sekretariatet). Kommunens institutioner (skoler, 
dagsinstitutioner, plejecentre mv. ) refererer til fagcentrene.  

Fredensborg Kommune vedtog ved kommunesammenlægningen en koncernmodel. 
Dvs. en model, hvor en enhedsdirektion varetager den samlede ledelse og hvor den 
øvrige ledelse forudsættes at tænke på tværs af organisationen. Koncernmodellen, 
der i dag i mere eller mindre grad er indført i de fleste kommuner, står i modsætning 
til den traditionelle forvaltningsmodel, hvor hver direktør har ansvaret for relativt 
selvstændige forvaltninger. Koncernmodellen indebærer etablering af centrale 
stabsfunktioner inden for f.eks. it-drift, personale, økonomi og sekretariat. 
Stabsfunktionerne servicerer den samlede organisation. 

Mens der ved dannelsen af Fredensborg Kommune i det formelle beslutningsrum var 
enighed om koncernmodellen, var der blandt de centrale beslutningstagere – såvel 
politisk som administrativt – flere som ønskede at fastholde den forvaltningsstruktur, 
der var gældende i den ene af de to gamle kommuner. Stærke kræfter søgte derfor i 
kommunens første år at trække i retning af en forvaltningsmodel og da der samtidig i 
forbindelse med kommunesammenlægningen var rod i den basale økonomistyring 
og store problemer med at holde budgetterne, så var der på økonomiområdet en 
legitim undskyldning for at arbejde den vej. Det førte blandt andet til ansættelse af 
decentrale økonomikonsulenter i fagområderne.  

De fakto kan der derfor i dag i Fredensborg Kommune spores elementer fra såvel en 
koncernmodel som fra en mere traditionel forvaltningsmodel (silo-model) med 
stærke selvbærende centre.  

Den nuværende model har vist 
sig effektiv i forhold til den 

basale økonomistyring (bogfø-
ring, budgetoverholdelse mv.), 
men giver udfordringer i forhold 
til koordineringen og herunder 
koncern-/helhedstækningen og 
evnen til at kunne prioritere på 
tværs.  

Direktionen har derfor med 
virkning fra 1. januar 2014 
besluttet at gøre op med den 
decentrale organisering på 
økonomiområdet. Organisatorisk 
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Figur 1. Organisering af Økonomicentret 
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flyttes otte medarbejdere, der i dag sidder med budgetopfølgning og økonomistyring 
i fagcentrene, til økonomicentret, jf. figur 1. 

Afhandlingens formål er ikke at stille spørgsmålstegn ved den besluttede 
organisationsændring eller at belyse fordele og ulemper ved denne. Tværtimod, så 
vil den nye organisering blive betragtet som et grundvilkår. Formålet med opgaven er 
at analysere, hvordan det nye økonomicenter, og herunder hvordan jeg som leder, 
bedst muligt kan støtte op om de styringsmæssige målsætninger med 
centraliseringen, jf. opgavens problemformulering. 

Afhandlingen vil koncentrere sig om to organisatoriske dimensioner. For det første 
økonomicentrets placering og rolle udadtil og herunder samarbejdet med direktion, 
fagcentre og instutioner og for det andet den interne organisering af økonomicentret 
og herunder kravene til ledelse af medarbejdere og mellemledere.  

De to dimensioner kan ikke anskues uafhængigt af hinanden. Den rolle, som 
økonomicentret ønsker at spille i den samlede organisation, vil have betydning for, 
hvordan den interne organisering tilrettelægges og omvendt. 

Afhandlingen tager således afsæt i 
en konkret og igangværende 

ledelsesmæssig opgave og skal 
bruges til at reflektere over proces 
og organisering. Den nuværende 
organisering af økonomifunktionen 
er skitseret i figur 2 og beslut-
ningen om en centralisering af de 
decentrale budgetmedarbejdere er 
symboliseret ved den røde pil.  

Den nye organisering på økonomiområdet vil medføre, at der i højere grad er 
samstemmighed med organiseringen af de øvrige stabsfunktioner. 

1.2.2 Samfundsmæssig kontekst 

En centralisering af økonomifunktionen er ikke noget Fredensborg Kommune har 
opfundet eller står alene med. I såvel staten som kommunerne er styrings-
tendenserne i de senere år gået mod en centralisering og dermed et i hvert fald 
delvist opgør med den decentralisering, der skyllede gennem den offentlige sektor 
fra 1980’erne.4 Centraliseringen af økonomistyringen skal dermed ses i et større 
samfundsmæssigt perspektiv. 

Den offentlige sektor har historisk haft problemer med at styre økonomien. Skiftende 
regeringer har opstillet langsigtede mål for væksten i den offentlige sektor – mål som 
år efter år er blevet overskredet5. En stor del af problemet har ligget i styringen af 

                                            
4
 Se f.eks. Røvik 2009 

5
 Se f.eks. de årlige Finansredegørelser fra Finansministeriet. 
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Figur 2. Organisering af Økonomicentret 
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kommunernes og amternes/regionernes økonomi kulminerende med meget store 
overskridelser af de aftalte økonomiske rammer i 2009. 

Med Finansministeriet som bannerfører har der derfor i mange år været talt om 
behovet for en strammere offentlig økonomistyring. Med paradigmeskiftet efter 
finanskrisen i 2008, den afledte europæiske finanspagt og ”beviset” i 2009 på at det 
gældende styringsregime ikke fungerede, fulgte en skærpet politisk opmærksom på 
behovet for stramninger. 

Det har ført til omfattende initiativer: Ny budgetlov, lovgivningsmæssige sanktioner 
knyttet til såvel budget som regnskab i kommuner og regioner, centralisering af 
statens regnskabs- og økonomifunktioner, krav om kommunale halvårsregnskaber 
og en hidtil uset direkte involvering fra staten i kommunernes økonomistyring.6 

Kombinationen af en stærkere styring fra statens side og tæt på nulvækst i den 
samlede kommunale økonomi har også lokalt i kommunerne skærpet kravene til 
økonomistyringen. Ord som optimering, innovation og effektivisering er rykket 
yderligere frem i det kommunale vokabularium. Tankegangen er enkel: Hvis politiske 
ønsker om forbedringer og udvikling skal imødekommes inden for en uændret 
økonomisk ramme, så skal der frigøres midler gennem omprioriteringer og en mere 
effektiv opgaveløsning. 

Det har øget behovet for en samlet indsigt i kommunens økonomi og evne til at 
koordinere og prioritere på tværs af organisationen. 90’ernes tendens mod bestiller-
udfører-modeller og kontraktstyring af stærke selvbærende enheder vanskeliggjorde 
den overordnede koordinering og mindskede indsigten i de selvkørende enheder.  
Pendulet svinger nu den modsatte vej med fokus på koncerntænkning, øget 
koordinering og centralisering af styring og stabsfunktioner.  

1.2.3 Politisk kontekst 

Bolman og Deal beskriver organisationer ”som arenaer for evige konflikter og 
konkurrence mellem interessenter om sparsomme ressourcer”. I analysen vil det 
teoretiske afsæt være Bolman og Deal’s fire rammer til anskuelse af organisationen 
og der er derfor også behov for kort at opridse den politiske kontekst. Inden for den 
politiske ramme kan der fremhæves en række konfliktområder vedrørende 
økonomistyringen.  

Opgaven er imidlertid afgrænset fra de større magtpolitiske konflikter bag EU’s 
finanspagt, mellem de økonomiske ministerier og fagministerierne og mellem staten 
og kommunerne og disse vil derfor ikke blive berørt nærmere.  

Derimod vil kommunens egne politiske forhold have betydning for implementeringen 
af en organisationsændring. Formelt var der fuld tilslutning til organiseringen i en 

                                            
6
Som eksempel kan nævnes, at der med kommuneaftalen for 2013 blev igangsat et projekt forankret i 

Moderniseringsstyrelsen om bedre økonomistyring i kommunerne. 
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koncernmodel. I praksis var opbakningen fra dele af kommunalbestyrelsen og 
direktionen dog mere lunken. Den ene af de to gamle kommuner havde en traditionel 
forvaltningsstruktur med stærke, autonome udvalgsformænd. Koncernmodellen blev 
af nogen oplevet som en svækkelse af udvalgenes og herunder 
udvalgsformændenes magtposition i forhold til borgmesteren, men også af 
politikerne i forhold til administrationen.  

Fagforvaltninger, der tidligere havde støttet ”blindt” op om udvalgsformanden, havde 
nu også til opgave at tænke i helheder og blev derfor i mange sager set som 
”tungere at danse med”. I relationen mellem fagdirektører og kommunaldirektør gav 
koncernmodellen fagdirektørerne en større aktie i den samlede organisation. Men 
samtidig fulgte der med det fælles ansvar også en forpligtigelse til at involvere andre 
i eget fagområde og dermed en svækket autonomi. Centraliseringen af 
økonomifunktionen er en yderligere konsolidering af koncernmodellen og dermed 
ligger disse magtkampe potentielt og lurer.  

På centerchefniveau vil de øvrige centerchefer og institutionsledere opleve en øget 
indsigt i deres fagområder og dermed en potentiel styrkelse af økonomichefen. 

Endelig vil der internt i økonomicentret være mange interesser på spil. Det gælder 
blandt medarbejderne, som vil have fokus på deres position i det interne hierarki, 
herunder i forhold til de otte nye medarbejdere, som kommer fra relativt 
selvstændige funktioner tæt på både centerleder og direktør. Men det gælder også i 
forhold til ledelsen af centret, hvor en ændret intern struktur vil stille nye krav til 
mellemledere og centerchef. 

Det politiske spil skal ikke nødvendigvis ses som udtryk for uproduktive kampe om 
personlig positionering. Der kan være tale om helt legitime interesser i varetagelsen 
af forskellige og nogle gange modsætningsfyldte hensyn.  

Direktionen har de seneste år af flere omgange drøftet økonomistyringen og der har 
været enighed om, at det i højere grad er et spørgsmål om kultur end om 
organisering. Det har imidlertid vist sig vanskeligt alene gennem italesættelsen at 
opnå det ønskede kulturskifte. Centraliseringen af økonomifunktionen er et forsøg på 
at understøtte den ønskede kulturændring. 

1.3 Afgrænsning 

Formålet med afhandlingen er at analysere, hvordan den organisatoriske 
centralisering af økonomifunktionen kan blive en styringsmæssig succes og hvilke 
krav det stiller til mig som leder af økonomicentret. Organisatorisk er afhandlingen 
afgrænset til en lille del af organisationen nemlig organiseringen af 
økonomifunktionen og de processer, samarbejdsaftaler, mv., der er mellem 
økonomicentret og den øvrige organisation.  

I forlængelse heraf er fokus i afhandlingen på økonomicentret og samspillet mellem 
det, direktionen og de økonomiansvarlige ledere i den øvrige organisation. 
Afhandlingen beskæftiger sig kun i begrænset omfang med øvrige interne og 



11 

 

eksterne interessenter, herunder kommunalbestyrelse, borgere, brugere og 
erhvervsliv. 

Tidsmæssigt er opgaven afgrænset til den igangværende beslutningsproces frem 
mod at organisationsændringen træder i kraft 1. januar 2014 samt i den umiddelbart 
efterfølgende periode. 

Teoretisk er opgaven afgrænset til dele af organisations- og styringsteorien.  
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2 Metode og teori  

Det teoretiske grundlag for opgaven er organisationsteorien. Konkret vil afsættet 
være Bolman og Deals fire ”rammer” eller ”brillelinser”, som vil blive anvendt i 
fortolkningen af organisationsændringen og den ledelsesmæssige implementering 
heraf.  

Afhandlingens empiriske afsæt er  kvalitative interview i tre andre kommuner, der for 
nyligt har implementeret en mere eller mindre tilsvarende centralisering af 
økonomifunktionen. 

2.1 Metode 

Problemstillingen retter sig mod en igangværende proces og organisationsændring. 
Det begrænser selvsagt mulighederne for et empirisk studie af det direkte subjekt. 
Selv hvis organisationsændringen havde nogle år på bagen, er der en metodisk 
udfordring i objektivt at studere en ændring, hvor min egen person/rolle formodes at 
have en betydelig effekt på resultatet. 

Empirisk har jeg derfor taget afsæt i tre andre nordsjællandske kommuner, der inden 
for de sidste 3 år har været igennem en centralisering af økonomifunktionen. Den 
overordnede hensigt med de organisatoriske ændringer i de tre valgte kommuner 
har været den samme som i Fredensborg Kommune, men der er væsentlige 
forskelle i, hvor omfattende ændringerne har været, de historiske udgangspunkter, 
den øvrige organisatoriske og politiske ramme og på hvordan den nye organisering 
er implementeret.  

De tre kommuner er derfor ikke valgt fordi de anses for særligt repræsentative, men 
ud fra en formodning om at erfaringer fra implementeringen af ændringerne vil kunne 
bibringe viden til besvarelse af opgavens problemstilling; hvordan sikres succes med 
organisationsændringen i egen organisation. De empiriske studier skal heller ikke 
ses som en tro på, at der findes én optimal organisering, som kan afdækkes og 
derefter kopieres over i egen organisation.7 

Med afsæt i disse erkendelser er valgt det kvalitative, semistrukturerede og 
eksplorative interview.8 Interviewene har været styret forstået på den måde, at jeg 
ikke har haft et ønske om at drøfte, hvilken organisationsform der er den bedste set i 
den interviewedes øjne. På den korte bane er den nye organisering givet og jeg har 
derfor ønsket svar på, hvordan den centraliserede organisering bedst muligt kan 
komme til at fungere. Den udarbejdede interviewguide, jf. bilag 1, er alene 
vejledende, for at give plads til at forfølge specielle vinkler fra respondenten9. Den 
eksplorative tilgang skal bidrage til at afdække metoder, processer, arbejdsgange, 
mødestrukturer, værdibaserede dialoger mv., der i modellen med en central 

                                            
7
 Se f.eks. Røvik 2009 om oversættelse af organisationsideer og afvisning i modtagerorganisation. 

8
 Det teoretiske grundlag for valg af det kvalitative interview som forskningsværktøj er Kvale 2006. 

9
 Kvale 2006 taler om ”sensitivitet” og ”flertydighed.” 
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økonomistyring kan være med til at forbedre samarbejdet med henblik på at løfte 
den samlede økonomistyring.10 

For at bidrage til struktur i interview og analyse er der som supplement til problem-
formuleringen og med afsæt i denne opstillet tre hypoteser.  

Hypotese 1. Økonomichefens holdning og værdier vil have stor betydning for, 
hvorledes den centrale økonomifunktion opfattes i organisationen. 

Hypotese 2. En centraliseret økonomifunktion er forbundet med nogen 
skepsis hos fagcheferne (rådhuslederne). Modellen forbindes med et 
”overgreb” på deres ledelsesmæssige råderum og der vil være et forsøg på, 
at flytte ansvaret for økonomistyringen fra faglederen til økonomichefen. 

Hypotese 3. Mens de centrale fagchefer har en oplevelse af, at en decentral 
økonomifunktion i langt højere grad varetager områdets interesser, så er der 
for institutionslederne ikke den store forskel på organiseringen, som i alle 
tilfælde er ”os” og ”rådhuset”. 

Der er gennemført syv interview.11 Respondenterne er tre økonomichefer, en 
økonomimedarbejder, to fagcenterchefer og en institutionsleder fordelt på de tre 
kommuner. Opgaven har afgrænset sig fra interview med byrådsmedlemmer, 
borgere og andre interessenter i og uden for organisationen. Sådanne interview 
kunne uden tvivl have bibragt yderligere viden ikke mindst i forhold til den politiske 
ramme i Bolman og Deals set up. Men det har været vurderingen, at viden tabet ved 
denne afgrænsning trods alt er begrænset, da den interne organisering 
erfaringsmæssigt ikke fylder meget i bevidstheden uden for organisationen. 

Interviewpersonerne er valgt efter forslag fra økonomichefen i respondent-
organisationen. Det giver nogle metodiske risici; vælger økonomichefen f.eks. de 
personer, der er mest positive over for modellen? Men med et ønske om at finde ud 
af, hvad der kan få den centrale organisering til at fungere bedst muligt, er det ikke 
nødvendigvis en ulempe, hvis respondenterne har bedre erfaringer med den centrale 
organisering end et repræsentativt udsnit.  

Stedet for interviewet har været respondentens egen arbejdsplads. Det skal give 
tryghed og samtidig understrege, at jeg arbejder for at økonomicentret skal møde 
den øvrige organisation for at få den valgte organisering til at fungere bedst muligt 
for alle parter.  

Magtrelationerne i selve interviewet er minimeret ved valget af andre organisationer. 
Der vil dog fortsat være en opmærksomhed på, at det kan have betydning, at 

                                            
10

 Det kvalitative interview er også valgt som et delvist oprør mod den i økonomikredse 
fremherskende positivistiske anskuelse og skal således også ses i sammenhæng med det valgte 
teoretiske afsæt i Bolman og Deals fire rammer. Kvale 2006 advarer dog selv om risikoen for at blive 
fanget af den ”metodefri” Charybdis i afstandtagen fra den ”metodefikserede” Scylla. 
11

 Kvale 2006 drøfter spørgsmålet om, hvor mange interview der er brug for uden at komme med et 
entydigt svar. Antallet af valgte interviews skal ses i lyset af afhandlingens tidsmæssige dimension, 
men da formålet er at indsamle erfaringer kan argumenteres for, at alle interview bidrager med viden. 
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intervieweren er økonomichef og at respondenterne ved, at jeg har løbende faglige 
relationer med deres økonomichef. Det kan således ikke udelukkes, at der er en bias 
i retning af, at de interviewede bevidst forsøger at svare ”politisk korrekt.” Det har 
dog ikke været vurderingen, at det i nævneværdigt omfang har haft betydning for de 
indsamlede data. 

Analysen af interviewene tager dels afsæt i de båndede interview, dels 
transskriptionen af samme, jf. bilag 2. Kvale 2006 drøfter en række forbehold for 
transskriptionens validitet og reliabilitet. Ud over de svagheder som Kvale nævner 
ved ”korrekte” transskriptioner, har transskriptionerne i afhandlingen den 
metodemæssige svaghed, at de af tidsmæssige hensyn er lettere beskåret. Det er 
f.eks. sket i situationer, hvor samtalen har taget en afstikker fra emnet for interviewet 
(f.eks. diskussioner af fælles bekendte mv.). Også interviewerens/egne spørgsmål er 
i et vist omfang beskåret. Endelig kan transskriptionerne have (uvæsentlige) 
unøjagtigheder, hvilket alene afspejler forfatterens evner udi 
transskriptionsteknikken.  

2.2 Teori 

Opgavens fokus er en centralisering af økonomifunktionen. Ændringen skal sikre en 
bedre koordinering og større gennemsigtighed og dermed bedre overordnede 
prioriteringsmuligheder. Hovedargumentet for ændringen af organiseringen har 
været, at organisationen hidtil ikke i tilstrækkelig grad har fokuseret på helheds-
tænkningen. Tværtimod har oplevelsen været, at fagcentre og direktører i for høj 
grad har tænkt inden for eget område. Organisationsændringen skal altså fremme en 
ændring af kulturen. 

Afsættet for afhandlingen er organisationsteorien og herunder organisationskulturen. 
Konkret vil Bolman og Deals fire rammer danne hovedgrundlaget for den foretagne 
analyse. Schein supplerer gennem en mere direkte tilgang til organisationskulturen 
og herunder den ledelsesmæssige opgave med at forstå og forme denne. 
Hovedpunkter fra hans teori om kultur og ledelse er derfor også medtaget.  

Til brug for de fremadrettede handlingsanbefalinger indeholder teoriafsnittet 
endvidere en kort redegørelse for dilemmaer og udfordringer ved selvledelse med 
afsæt i Anders Raastrup Kristensens ”strategisk selvledelse” og Boswell m.fl.’ 
”Aligning employees through line of sight.” 
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2.2.1 Bolman og Deals fire rammer 

Bolman og Deal (1987) præsenterer fire måder at anskue organisationer ud fra: 

Figur 3. Bolman og Deals fire rammer 

Strukturel    HR 
Formelle roller og relationer har betyd-
ning. Den formelle struktur formuleres, så 
den afspejler organisationens teknologi 
og omgivelser. Struktur fordeler ansvar 
og koordinerer aktiviteter. 

Fremhæver relationer mellem mennesker 
og organisation. Individers behov, 
følelser, kvalifikationer og fordomme er i 
centrum. Afgørende for organisationen at 
mennesker trives. 

Politisk    Symbolsk 
Magt og konflikter. Aktører kæmper om 
knappe ressourcer og fordelingen heraf 
mellem individer og grupper. Forhand-
linger, kompromiser og koalitioner 
præger organisationen.  

Organisationen holdes sammen af fælles 
værdier og kultur. Værdier spredes 
gennem ritualer, ceremonier, historier, 
helte og myter, snarere end gennem 
regler, ledelsesautoritet og regulativer. 

Frit efter Bolman og Deal 1987.
12 

Der er tale om fire forskellige rammer eller linser, at anskue sin organisation 
igennem, herunder de mennesker, der findes i denne. Inspireret af Quinn m.fl. sætter 
Bolman og Deal de fire rammer op i modpoler to og to (illustreret ved de to grønne 
dobbeltpile i tabellen. Opdelingen i måderne at opfatte organisationen på bidrager til 
forståelsen af de fire rammer og dermed mulighederne for at anvende rammerne i 
den efterfølgende analysedel. 

I den strukturelle ramme med dens fokus på rationalitet opfattes organisationen 
lineært og sekventielt, hvor der til konkrete problemer findes konkrete løsninger. 
Heroverfor står den symbolske ramme, hvor den organisatoriske virkelighed 
konstant udfordres af nye fortolkninger. Ledelse er en artistisk øvelse og 
”virkeligheden” udtrykkes gennem metaforer og symboler. 

I HR perspektivet er omsorg, gensidig tillid og samarbejde beskrivende for de 
interpersonelle relationer. Heroverfor står den politiske organisation, hvor 
konkurrence, realisme, skepsis og mistillid bedst beskriver hverdagen. HR-rammen 
versus den politiske ramme stiller således modpolerne op i forhold til de sociale 
relationer og gruppedynamikker. 

Om end Bolman og Deal anvender modpols metodikken, så er det ikke et udtryk for, 
at organisationer skal evalueres og efterfølgende placeres i den af de fire rammer, 
der passer bedst. De fire rammer er derimod tænkt som et værktøj, svarende til fire 
par briller, som organisationen kan anskues gennem og som vil give forskellige 
perspektiver på de ledelsesmæssige udfordringer organisationen står overfor og 
dermed også forskellige ledelsesmæssige og styringsmæssige svar. 

                                            
12

 Bolman og Deal angiver selv en række akademiske fortalere for hvert af de fire rammer. Rationel: 
Weber, Hall. HR: Maslow, Kotter, Leavit. Politisk: Kanter, Baldridge. Symbolsk: Weick, Cohen, Meyer 
and Rowan.   
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Bolman og Deal skelner mellem leadership og management. De definerer ikke de to 
begreber, men mens den strukturelle tilgang er væsentlig, hvis du skal være en 
effektiv manager, så er den symbolske og politiske ramme væsentlig, hvis du skal 
betragtes som en effektiv leder. HR-rammen anses af Bolman og Deal som 
væsentlig for både ledelse og management. 

Bolman og Deals definition af de forskellige krav til lederen og ledelsesprocesserne 
inden for hver af de fire rammer fremgår af figur 4 nedenfor. 

Figur 4. Lederrolle og ledelsesprocesser i de fire rammer 

Ramme Lederen er Ledelsesprocesser 

Strukturel Social arkitekt Analyse, design 

HR Katalysator, tjener Støtte, empowerment 

Politisk Advokat Rådgivning, 
koalitionsbygning 

Symbolsk Profet, poet Inspiration, 
rammesættende, 
erfaringsbaseret 

Kilde: Bolman og Deal 1991 

Bolman og Deals teoretiske tilgang giver således både et værktøj til at anskue 
organisationen på og peger samtidig på de krav, der stilles til ledelsen, hvis den nye 
organisering skal virke.  

2.2.2 Schein om organisationskultur og ledelse 

Mens Bolman og Deal alene omtaler kultur direkte i den symbolske ramme, så er 
fokus hos Schein helt overvejende på organisationskulturen. Scheins tilgang er 
funktionalistisk, om end han ikke tror på, at der findes én ”rigtig” kultur, som på tværs 
af organisationer blot skal afdækkes og implementeres. Tværtimod vil gruppe- eller 
organisationskulturen og den måde, der kan arbejdes med denne på, afhænge af 
den konkrete situation og det miljø og de omgivelser organisationen og dens 
medarbejdere er i.  

Med afsæt I Schein vil en succesfuld implementering af en organisationsændring 
afhænge af, at man som leder forstår og kan påvirke kulturen. Betydningen af 
ledelse hos Schein fremhæves blandt andet i følgende to citater: ”The ultimate act of 
leadership is to destroy culture when it is viewed to be dysfunctional” og 
”Management and administration is to act within a culture, leadership creates and 
changes culture.”13 Ligesom hos Bolman og Deal skelner Schein således også 
mellem management og ledelse. 

Imens Schein, jf citaterne ovenfor er af den opfattelse, at arbejdet med kulturen er en 
(den vigtigste) ledelsesmæssig opgave, så mener han ikke, at denne opgave er nem 
eller ligetil. Tværtimod fremhæver han, at kulturen kun delvist er en konsekvens af 
de ledelsesmæssige handlinger ”Culture is the result of a complex group learning 
process that is only partially influenced by leader behavior.”  

                                            
13

 Schein 2010 side 11. 
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Og det bringer os over i Scheins formelle definition af kultur: ”The culture of a group 
can be defined as a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it 
solved its problems of external adaption and internal integration, which has worked 
well enough to be considered valid and therefore to be taught to new members as 
the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems. 

Til brug for analysen skal alene opridses nogle centrale begreber fra Schein.  

Ifølge Schein står alle grupper (organisationer) basalt med to typer af problemer, 
som er hhv. eksternt og internt rettet. For det første skal gruppen sikre sin egen 
overlevelse og vækst gennem tilpasning til omgivelsernes krav. For det andet skal 
gruppen sikre sig intern integration, som fremmer den daglige funktion og evne til at 
lære og at tilpasse sig. 

Den konkrete organisationsændring af økonomifunktionen kan anskues fra mange 
niveauer. F.eks. kan den samlede kommune betragtes som en organisation. 
Alternativt kan administrationen, økonomicentret eller mindre grupper i centret være 
subjekt. I opgaven anses hverken kommune eller økonomicenter direkte som 
udfordret på sin overlevelse og/eller berettigelse. Derimod er organisations-
ændringen især rettet mod at sikre intern integration og evnen til at fremme den 
daglige funktion og til at tilpasse sig.  

Helt centralt hos Schein står hans skelnen mellem tre 
niveauer i organisationskulturen; artefakter, værdier 
og grundlæggende antagelser.  

Artefakter er de synlige dele af organisationskulturen, 
f.eks. logo, formel organisering, processer mv. 
Selvom artefakterne kan ses og føles på, så er deres 
sammenhæng med kulturen ikke nødvendigvis nem 
at tyde. 

Værdierne er næste niveau i organisationskulturen. Værdier er individernes egne 
holdninger til, hvordan tingene burde være – ikke hvordan de er. Værdierne er 
kendetegnet ved, at der kan stilles spørgsmålstegn ved dem og de skal således 
bevise deres værd i organisationen inden de bliver alment accepterede. 

Dybeste niveau i organisationskulturen udgøres af de grundlæggende antagelser. 
De tages for givet og er usynlige antagelser, som styrer adfærden hos 
organisationens medlemmer. De danner kulturens inderste kerne og kan forklare 
uoverensstemmelser og tilsyneladende irrationalitet på organisationens overflade. I 
opgaven har det ikke været ambitionen, at tage fat i de grundlæggende antagelser. 
Derimod er det implicit antaget, at de grundlæggende antagelser (moral, ”offentlig 
ethos” mv.) er i overensstemmelse med både den gamle og den nye kultur. 

2.2.3 Kristensen og Boswell om selvledelse og ”line of sight” 

En organisationsform, hvor medarbejderne skal agere på egen hånd i organisationen 
og eventuelt fysisk være placeret adskilt fra den daglige leder flere dage om ugen, 

Boks 1. Scheins tre niveauer 
 
Artefakter:  
Logo, organisering, processer 
mv. 
 
Værdier:  
Holdninger hos individer 
 
Grundlæggende antagelser: 
Antagelser, der tages for givet 
og som styrer adfærden. 
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kræver en stor grad af selvledelse. Derfor skal fremhæves nogle væsentlige pointer 
fra litteraturen om selvledelse med hovedvægt på, hvordan selvledende 
medarbejdere ledes. Jeg vil ikke komme nærmere ind på dilemmaerne for den 
enkelte medarbejder i forhold til at balancere på grænsen mellem privatliv og 
arbejdsliv. 

Det teoretiske afsæt vil være Boswell m.fl. (2006), der skriver om vigtigheden af, at 
medarbejderne arbejder i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål 
og Kristensen (2011), der opridser dilemmaerne i at lede selvledende medarbejdere. 
Begge kommer med anvisninger til ledelsesopgaven i forhold til de selvledende 
medarbejdere. 

Balancen går hos Kristensen mellem faste rammer og regler for, hvordan 
medarbejderne skal agere i organisationen og den fulde frihed til medarbejderen til 
selv at fortolke sin rolle. Kristensen beskriver de to yderpunkter som bureaukratiske 
robotter eller selvrealiserende originaler. Pointen er, at det første ikke er muligt i 
langt de fleste viden-organisationer og at det sidste ikke er ønskeligt.  

Boswell peger i ”Line of sight” på, at tre forudsætninger skal være opfyldt, hvis 
medarbejderne skal arbejde for virksomhedens bundlinje. HR-praksis skal være 
integreret med formuleringen af virksomhedens strategi og implementeringen heraf.  
Medarbejderne skal have kompetencerne til at føre strategien ud i livet og 
medarbejderne forstår og handler i overensstemmelse med strategien. Kristensen 
fremhæver på sin side, at ”lederen skal sørge for at medarbejderne besidder de 
nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer til at håndtere opgaven”. 14 

Etablering af en fælles sigtelinje er især vigtig i organisationer, hvor medarbejderne 
har stor handlefrihed, hvor det kan være svært på forhånd præcist at definere, hvad 
der vil være den rigtige handlemåde og hvor medarbejderne har meget ”kunde”-
kontakt.15  

I Kristensens terminologi er det ”kerneopgaven”, der er i fokus. Ledelse af 
selvledende medarbejdere skal sætte fokus på kernen i arbejdet. Hvad er 
kerneopgaven? Hvordan skal du arbejde og hvilke opgaver skal du løse for at 
bidrage til kernearbejdet?16  

Boswell fremhæver, at en fælles sigtelinje skabes gennem en klar vision (hos 
topledelsen) for, hvor organisationen skal hen og en strategi for hvordan målet skal 
nås. Vision og strategi skal kunne kommunikeres og oversættes i organisationen på 
en måde, der gør, at medarbejdere og ledere forstår deres rolle og hvorledes de kan 
bidrage.  

Hos både Boswell og Kristensen er pointen, at selvledende medarbejdere kræver 
ledelse. Medarbejderne skal holdes skarpe på, hvad der skaber værdi og hvordan de 
bidrager hertil. 

                                            
14

 Kristensen 2011, side 165 
15

 Boswell 2006, side 501 
16

 Kristensen 2011, side 181 
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En væsentlig forudsætning for at kunne lede selvledende medarbejdere er, at 
lederen kan lede sig selv. Hos Kristensen drejer lederens selvledelse sig om tre 
områder. 1. Hvad er min ledelsesopgave? 2. Hvor går grænsen for min ledelse? Og 
3. Hvilket grundlæggende princip bygger min ledelse på? 

Hvis kerneopgaven flytter sig, så er det nødvendigt at få medarbejderne til at flytte 
med. Involvering af medarbejdere og mellemledere i beslutningsprocessen ved f.eks. 
organisationsændringer og i den praktiske udmøntning af den nye strategi vil også 
give både en bedre strategi og en bedre forståelse af, hvordan den enkelte kan 
bidrage til at de strategiske mål nås. 

2.3 Definition af økonomistyring 

Opgavens problemformulering rummer et implicit spørgsmål. Hvordan opgøres om 
centraliseringen af økonomifunktionen er en succes. Svaret herpå vil afhænge af de 
briller organisationsændringen anskues igennem. I et strukturelt perspektiv kan 
organisationsændringen siges at være succesfuldt implementeret, når den nye 
organisering er designet, medarbejderne flyttet og de nye procedurer beskrevet og 
på plads. I et symbolsk perspektiv vil svaret kunne fortolkes af de forskellige aktører 
og til dels kunne aflæses på de symboler, der udvikles i den nye organisation. 

For at afgøre om målet nås, er der imidlertid behov for at få defineret, hvad målet er. 
Økonomistyringstrappen17 er et almindeligt anvendt styringsværktøj. Trappen 
beskriver løft af økonomistyringen som en lineær, sekventiel udvikling. Ved at 
bestige trappens fem trin løftes økonomistyringen gradvist til perfektion. 

 

                                            
17

 F.eks. KMPG: Oplæg på ØDF-årsmøde november 2011 eller ”Benchmarking af den statslige 
økonomistyring 2000”, Økonomistyrelsen april 2001.  

Styr på bogføring, 
afstemning mv. 
Lokale økonomi-
funktioner med 
egne mål, 
værktøjer og 
processer. 
Medarbejdere 
primært 
kontrollanter 

Budgetoverholdel
se og kontrolpro-
cesser. Dialog 
mellem central og 
lokale økonomi-
funktioner. Be-
gyndende stan-
dardisering af 
systemer og pro-
cesser. Medarbej-
dere kan lave ad-
hoc analyser. 

Kobling af 
aktivitet, kapacitet 
og økonomi. Tæt 
samarbejde 
mellem central og 
lokale økonomi-
funktioner. Mere 
udbredt standardi-
sering af syste-
mer, processer og 
værktøjer. Medar-
bejdere forstår de 
store sammen-
hænge og har 
finansiel viden 

Kobling mellem 
effekter og res-
sourcer. Centrale 
retningslinjer med 
lokal implemente-
ring. Processer og 
værktøjer er som 
hovedregel stan-
dardiserede, men 
stadig brug af 
lokale systemer. 
Medarbejdere kan 
lave fremad-
rettede analyser. 

Tværgående 
prioriteringer og 
analyser af alter-
native strategier. 
Et centralt 
økonomifælles-
skab. Processer, 
værktøjer og 
systemer fuldt ud 
standardiserede. 
Medarbejdere er 
konstruktive, 
udfordrende 
sparringspartnere. 

Figur 5. Økonomistyringstrappen 
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Økonomistyringstrappen er baseret på en rationel, positivistisk tankegang. 
Ledelsesmæssigt er det et spørgsmål om at træffe nogle klare valg omkring 
organisering, processer og kompetencer hos medarbejdere, hvis man ønsker at 
bevæge sig op ad trappen – og dermed løfte økonomistyringen.  

Det ville være nemt – eller i hvert fald nemmere - at være økonomichef, hvis det var 
sådan. Imidlertid vil jeg argumentere for, at regler, kompetencer og organisering, nok 
er en forudsætning, men kun er en lille del af økonomistyringen. Kulturen i 
organisationen, adfærden hos såvel 
økonomimedarbejdere, 
økonomichef, byråd og decentrale 
ledere og medarbejdere samt daglig 
praksis, jf. figur 6, er ligeså afgøren-
de faktorer for at økonomistyringen 
fungerer.  

I boks 2 defineres økonomistyrin-
gen, som den er lagt til grund for 
afhandlingen. Lægmand kan synes, 
at det er en relativt omfattende 
definition, mens fagfolk formentlig vil 
kritisere definitionen som overfladisk 
og hvor væsentlige elementer som 
afstemninger, regnskabsaflæggelse 
og regninger er udeladt. Jeg har i definitionen lagt vægt på at finde en balance. 
Definitionen må ikke være så detaljeret, at den bliver uoverskuelig i det videre 
arbejde med økonomistyringen (og afhandlingen), men må omvendt heller ikke være 
så overordnet, at den reelt ikke bidrager med nogen styring. 

I opgaven vil jeg eksplicit eller implicit referere til denne definition i vurderingen af 
økonomistyringen. 

 

 

 

 

 

 

  

Boks 2. Definition af økonomistyring 
Et sæt af regler, processer, redskaber, kompetencer, kultur og adfærd rettet 
mod at budgetterne overholdes, at sikre at lovkrav i den økonomiske 
forvaltning overholdes, at de offentlige opgaver løses effektivt, at der er 
stabilitet om den kommunale serviceproduktion, at der er en organisatorisk 
helhedstækning, samt at beslutningstagerne har det nødvendige 
beslutningsgrundlag for en reel tværgående prioritering 
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Figur 6. Påvirkning af økonomistyringen 
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2.4 Afhandlingens ontologi og epistemologi 

Som antydet i drøftelserne af definitionen ovenfor fornægter den ”økonomiske 
rationalitet” sig ikke i forfatterens egen tilgang til problemformuleringen.  

Som økonomichef er det lette svar da også at opgaven er skrevet med 
udgangspunkt i det positivistiske paradigme (Nygaard 2005) og/eller det klassisk, 
bureaukratiske paradigme (Lerborg, 2011). Og jeg skal heller ikke lægge skjul på, at 
dette paradigme i mine øjne fortsat hersker i den kommunale organisation – eller i 
hvert fald den administrative del.  

Der findes ikke en entydig definition af paradigme – og også i denne afhandling er 
der en relativt pragmatisk anvendelse af begrebet. Definitorisk lægger jeg mig op af 
Nygaard (2005), som igen trækker på Guba’s definition af paradigme; ”Et basalt sæt 
af værdier som styrer vores handlinger.”18  

Jeg deler opfattelsen hos Lerborg om, at paradigmerne grundlæggende må ses som 
overlappende og supplerende. Udviklingen af nye paradigmer er en konsekvens af, 
at det/de gamle paradigmer på nogle områder ikke giver tilfredsstillende anvisninger 
på relevante problemstillinger, hvorfor der må stilles spørgsmål ved de basale 
værdier. Det betyder i praksis, at problemstillingen i opgaven vil blive anskuet nogle 
gange fra den ene og andre gange fra en anden af de forskellige grundopfattelser, 
som paradigmerne er udtryk for. Da det imidlertid ikke er styringsparadigmer, der er 
opgavens mål vil jeg, hvor det er nødvendigt ukritisk tage udgangspunkt i Lerborgs 
definition af 4/6 grundlæggende styringsparadigmer.19 

  

                                            
18

 Herved antager jeg en lidt mere praksisorienteret definition end Kuhn’s ”Paradigmer udgør 
grundlæggende mønstre eller logikker bag videnskabelig praksis og er den struktur, der forener et 
videnskabeligt felt til en relativ homogen enhed”, Lerborg (2011) 
19

 Lerborg (2011)’s 6 styringsparadigmer: Bureaukratiske, NPM-kontrakt, NPM-marked, 
Fagprofessionelle, Humanisme, Relationelle. Et alternativ er f.eks. Gubas fire generelle paradigmer: 
positivistiske, neo-positivistiske, kritiske og det konstruktivistiske paradigme. 
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3 Empiri og Analyse 

3.1 Empiri 

Det primære empiriske grundlag for afhandlingen er som nævnt syv kvalitative 
interviews fordelt på fire organisatoriske niveauer, nemlig tre økonomichefer, en 
økonomimedarbejder, to fagledere og en institutionsleder (områdeleder). 
Interviewene har hver varet mellem 30 og 70 minutter og sammenlagt er der optaget 
4 timer og 40 minutter. Interview’ene er vedlagt i bilag 2 og 4 som hhv. transskription 
og de originale lydfiler. De syv respondenter fordelt på de tre kommuner fremgår af 
figur 7 til højre. Opde-
lingen i hhv. kommune 
1, 2 og 3 og efter den 
rolle man har i organi-
sationen vil blive 
anvendt gennem ana-
lysen. Lydfiler og 
transskription er af 
hensyn til responden-
terne holdt fortrolige. 

De syv interview udgør stammen i det empiriske grundlag for afhandlingen, men 
herudover vil der i analysen blive trukket på den empiri, der dagligt tilføres som 
konsekvens af, at den egentlige genstand for afhandlingen er en igangværende 
forandring af egen organisation.  

Ud over interviewene har der således været en række tema-drøftelser over de sidste 
to år i direktionen om kultur og økonomistyring. Efter udmeldingen om den nye 
organisering har jeg i oktober/november gennemført 1-2 samtaler med hver af de 33 
medarbejdere i det nye økonomicenter, ligesom der har været en række drøftelser af 
organiseringen i ledergruppen i økonomicentret (souschef, tre teamledere og 
undertegnede). Hertil kommer, at der har været afholdt formelle møder med de 
øvrige 11 centerledelser. Endelig har jeg haft uformelle drøftelser med et par af 
kommunens institutionsledere.  

Disse samtaler og møder i egen organisation er ikke en del af afhandlingens formelle 
empiri, men viden og ”stemningsbilleder” herfra vil blive inddraget i analysen og den 
fremadrettede handleplan.  

3.2 Analyse 

Formålet med analysen er at vurdere, om og hvordan erfaringerne fra de tre 
undersøgte kommuner kan bidrage til at belyse problemstillingen: ”Hvordan kan den 
organisatoriske centralisering af økonomifunktionen i Fredensborg Kommune blive 
en styringsmæssig succes og hvilke krav stiller det til mig som leder af 
økonomicentret?” 

Indledningsvist vil der blive foretaget en overordnet sammenligning af erfaringerne i 
de tre respondentkommuner vurderet gennem Bolman og Deals fire par briller. 

Figur 7. 
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3.2.1 En overordnet analyse af respondentkommunernes erfaringer 

Strukturelt er der – ikke overraskende - et betydeligt sammenfald i de tre undersøgte 
kommuner i implementeringen af organisationsændringen.  

I alle tre kommuner er organisationsændringen ca. 2 år gammel og centraliseringen 
af økonomifunktionerne er sket som led i en større organisationsændring fra en 
forvaltningsmodel til en koncernmodel. På sidstnævnte punkt adskiller de tre 
kommuner sig fra Fredensborg, der siden kommunens start formelt har haft en 
koncernmodel. Det er formentlig en væsentlig forskel, der har betydning for såvel 
kulturdannelse som magtspil og relationer. Med den mere omfattende 
organisationsændring, som de tre kommuner har været igennem, er der i højere 
grad ”rørt i gryden”. 

Med organisationsændringerne har økonomikonsulenterne i alle tre kommuner flyttet 
reference fra fagchefen til økonomichefen. Forbindelsen til de faglige områder er 
søgt fastholdt gennem månedlige møder med fagcheferne og delvist gennem fysisk 
placering af økonomikonsulenterne ude i områderne.  

For så vidt angår den fysiske placering er det imidlertid alene i kommune 1, at det er 
på fuld tid og det kun på nogle fagområder. I de to andre kommuner er 
udstationeringen lejlighedsvis eller er slet ikke kommet i gang endnu på trods af 
erklærede intentioner om det modsatte. 

De månedlige møder har deltagelse af økonomichef, fagchef og økonomikonsulenter 
og er strukturerede med faste dagsordener. I kommune 1 holdes møderne dog efter 
behov, til gengæld deltager økonomikonsulenten fast i personalemøder og 
planlægningsmøder på fagområdet. Det gør økonomikonsulenterne ikke i kommune 
2 og 3. 

I Kommune 2 er der udarbejdet en detaljeret serviceprofil, der beskriver 
samarbejdsflader og ansvarsfordeling mellem økonomi- og fagcenter. I Kommune 1 
har dette været forsøgt, men er opgivet, da det blev oplevet bureaukratisk og uden 
nytteværdi. Den fysiske placering i fagområdet og det deraf følgende tætte 
samarbejde mellem fagchefen og økonomikonsulenten kan være en del af 
forklaringen herpå. I det daglige er det således fagcenterchefen, der har 
instruktionsbeføjelsen. 

HR vinklen er tydeligst italesat i interviewene i kommune 1, hvor alle fire 
respondenter uanset rolle lægger stor vægt på samarbejdet og de personlige 
relationer, som også tilskrives en afgørende betydning i forhold til deres vurdering af, 
at centraliseringen af økonomifunktionen har været vellykket.  

I kommune 2 og 3 er HR-perspektivet i det daglige samarbejde mellem 
økonomiafdelingen og fagcentrene kun i mindre grad eksplicit omtalt i interviewene. I 
implementeringsfasen (overgangen til den nye organisering) har der dog i kommune 
3 været stor opmærksomhed på trivsel og kompetencer hos de 
økonomimedarbejdere, der flyttes referencemæssigt, og herunder de stærke følelser 
organisationsændringen har fremkaldt. Det er også erfaringen fra egen organisation 



24 

 

at udmeldingen om den nye organisering fremkalder stærke og blandede følelser 
hos de berørte medarbejdere.  

I kommune 2 er HR perspektivet stort set fraværende i interviewene. Til gengæld er 
den strukturelle og politiske ramme langt mere fremtrædende i de anvendte ord. 

I alle tre kommuner har der været medarbejdere, der ikke har fundet sig til rette i den 
nye organisation og som derfor har forladt organisationen. På tværs af de tre 
kommuner har der hos økonomicheferne været en erkendelse af, at det er 
nødvendigt og fremmende for dannelsen af en ny kultur.  

I et politisk perspektiv har centraliseringen af økonomifunktionen betydet en 
forskydning af magt fra fagområderne til økonomicentret i de tre kommuner. Der 
synes dog at være stor forskel på, hvor markant denne magtforskydning er blevet 
oplevet. I kommune 1, hvor økonomikonsulenten sidder permanent i fagområdet, 
opleves magtforskydningen ikke i samme grad som i de to andre kommuner. 
Årsagen hertil synes at være en grundlæggende forskel i opfattelsen af 
økonomikonsulenten, der i kommune 1 opfattes som en, der kan tale fagområdets 
sag ind i helhedstænkningen. En opfattelse, der især er fremherskende hos 
fagchefen men til dels også hos økonomikonsulenten selv.  

I de to øvrige kommuner opfattes økonomikonsulenterne i højere grad som 
koncernens ”muldvarp” ned i fagområderne, der har reageret ved i et vist omfang 
alene at benytte økonomikonsulenterne til ”drifts-”opgaver. 

De faste møder i de to øvrige kommuner har derfor også i højere grad en dagsorden, 
hvor økonomiområdet ”udfordrer” fagområdet og hvor fagområderne omvendt søger 
at afgrænse mødeindholdet til drift og bestillinger. 

I kommune 1 og 2 har der været en stærk politisk og direktionsmæssig fokus på 
centraliseringen af magten i koncernfunktionerne med det primære formål at sikre 
budgetoverholdelse. En fokus, der især er udsprunget af en dårlig økonomi. I 
kommune 3 har der ikke været samme pres fra en dårlig økonomi, hvilket afspejler 
sig i tilsyneladende relativt mindre politisk og direktionsmæssig engagement i 
organiseringen. 

I den symbolske ramme er der ikke en objektiv virkelighed. Kultur og værdier danner 
udgangspunkt for løbende fortolkninger og den formelle organisering og regler har 
kun mindre betydning.  

Hos alle tre økonomichefer er det italesatte hovedformål med 
organisationsændringerne at skabe en kulturforandring og her især en forandring, 
der slår igennem i den styringsmæssige tænkning. Formålet er, at gå fra en 
forvaltnings-/silokultur til en koncernkultur.  

Der er i alle tre kommuner en opmærksomhed på, at den ændrede organisering ikke 
i sig selv skaber den nye kultur, og derfor skal understøttes af supplerende 
handlinger. Hos alle økonomichefer er der en opfattelse af, at økonomifunktionen har 
en særlig forpligtigelse til og rolle i at udbrede den ”rigtige” kultur. 
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I kommune 2 er kulturforandringen søgt understøttet af yderligere strukturelle tiltag, 
herunder skærpet økonomisk opfølgning, løbende udfordring af fagchefernes 
styringsmæssige dispositioner og ”kulturdannelse gennem en effektiviserings-
strategi.”20 I kommune 1 er kulturændringen i højere grad bygget op om 
italesættelsen af værdier som ”det er en ære at give en god service”, tillid og 
loyalitet.21  

I ingen af de tre respondentkommuner har organisationsændringen direkte været 
baseret på eller ledsaget af en værdidiskussion. Ingen af de syv respondenter har 
således oplevet, at værdierne eksplicit har fyldt noget i begrundelserne for 
centraliseringerne.  

De tre kommuner adskiller sig også i historiefortællingen. I kommune 2 (og 3) ser 
fagcheferne sig selv som helte og økonomichefen delvist som den onde, mens 
økonomicheferne omvendt ser sig selv som heltene, der kæmper for 
helhedsinteresserne mod de silotænkende fagchefer. I kommune 1 synes dog både 
fagchefer og økonomichef i højere grad at betragte økonomikonsulenten som 
heltinden, der sikrer såvel sektorinteresser som hensynet til helheden. 

I figur 8 nedenfor er interviewene i de tre kommuner så vidt muligt objektivt 
sammenfattet i forhold til de 7 faktorer, der indgår i den anvendte definition af god 
økonomistyring. I det følgende afsnit gives en mere subjektiv vurdering af, hvor 
succesfulde organisationsændringerne har været.  

3.2.2 Har de tre kommuners organisationsændringer været en succes? 

Det ligger uden for undertegnedes kompetencer at vurdere, hvorvidt de tre 
undersøgte organisationsændringer har været succesfulde. Dels fordi 
respondentgruppen er for spinkel til at give et repræsentativt billede, dels fordi jeg 
langt fra har et fyldestgørende overblik over, hvad formålene med 
organisationsændringerne i de tre kommuner har været. Det er ikke afdækket i, og 
har heller ikke været formålet med, de gennemførte interview. 

Uanset disse forbehold vil jeg alligevel – med udgangspunkt i succeskriterierne for 
egen organisationsændring – søge at give en overordnet, subjektiv vurdering af de 
tre organisationer til brug for den videre analyse. 

I kommune 1 er de strukturelle rammer på plads og alle parter udtrykker stor 
tilfredshed hermed. Organiseringen er præget af en vis pragmatisme og varierer fra 
område til område alt efter behov og historiske forhold. Den faste placering af 
økonomikonsulenten ude opleves hos alle parter som en stor gevinst. Samarbejdet 
er præget af gensidig tillid og respekt for hinandens rolle i organisationen. De 
personlige relationer tillægges stor vægt i opfattelsen af den implementerede 
organisering som en succes. 

 

                                            
20

 Bilag 2, side 25, afsnit 2. 
21

 Bilag 2 side 16, 2. afsnit, side 18, 4. afsnit, side 28, 8. afsnit. 
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Figur 8. Opsamling på interview i relation til definitionen på økonomistyring 

 Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 

Organisering De fleste  økonomi-
medarbejdere sidder 
fysisk i fagcentre og har 
også sociale arrange-
menter her. 
 
 

Intention om delvis 
decentral placering (1-2 
dage om ugen) af 
økonomimedarbejdere, 
men ikke helt realiseret 
endnu. Socialt tilknyttet 
økonomicenter. 

Økonomicenter opdelt i 
3 selvstændige enheder. 
Medarbejdere sidder  
ude på ad hoc basis 
”hvis fagchefer vil det”. 
Socialt tilknyttet økono-
micenter. 

Processer Ad hoc møde (måned-
ligt) mellem økonomi-
chef og fagcentre. 
Økonomimedarbejder 
deltager på personale-
møder og planlægnings-
møder i fagcentre.  
Institutionsledere mødes 
med økonomikonsulent 
hver 2. måned 

6 årlige dialogmøder 
med centre. Dagsorden 
med økonomiopfølgning 
og udfordre fagcentre og 
nedskrivning af aftaler. 

Faste månedlige møder 
med centerchefer. 
Dagsorden med sager 
på vej til udvalg, bud-
getopfølgning og større 
udviklingsprojekter.  
Stort fokus på afrap-
portering af data opad. 
Fagchefer har direkte 
adgang til økonomi-
medarbejdere. 

Redskaber Forsøg på samarbejds-
aftale men lykkedes ej. 
Understøttet af nyt 
økonomistyringssystem. 

55 siders servicekatalog 
(dækker også andre 
stabsfunktioner). 

Fremgår ikke af 
interview. 

 

Effektiviserings-
krav 

Nej Nej Krav om reduktion med 
en medarbejder 

Kompetence Kompetencer hos øko-
nomifolk er øget pga. 
større fagligt fællesskab. 
Ingen skiftet område i 
forbindelse med centrali-
sering. 

Institutionsleder har ikke 
oplevet fagligt løft. 
 
Ingen skiftet område i 
forbindelse med centrali-
sering. 

 
 
 
Ingen skiftet område i 
forbindelse med 
centralisering. 

Kultur Ny servicekultur. ”Det er 
en ære at give en god 
service”  
Arbejdet med tilliden. 
Økonomimedarbejdere 
bærer information mel-
lem økonomi og fagcen-
tre begge veje 
Kultur baseret på tillid 
og loyalitet. 
Der er helt andre krav i 
økonomistyringen. 

Kulturskifte mod budget-
overholdelse og udfor-
dring af fagcentre. 
Kulturforandring og sty-
ringsforandring. Ny kultur 
med beslutnings-kraft. 
Kulturdannelse gennem 
effektiviseringsstrategi. 
Fokus på budgetover-
holdelse og prognoser.  

Ikke særskilt fokus på 
kultur. 

Adfærd Hjælpere, ikke kontrol-
lanter. 
Udfordring at prioritere 
tid for medarbejdere 
med mange chefer. 
”træpasser” – man 
passer på den gren man 
sidder på. Prioritering på 
tværs er direktionens 
opgave. 
Økonomi er blevet bedre 
sparringspartner 

Økonomi skal udfordre.  
Økonomichef er ”finans-
ministeriel”. 
Funktionalistisk: Vision 
opgøres i kroner og ører. 
Økonomikonsulenter har 
mistet indsigt i området. 

Økonomikonsulenter er 
skarpere og mere ærlige 
i argumentation. Skal 
ikke længere sidde og 
fedte med information. 
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Magtrelationerne mellem fagledelse, institutionsledelse og økonomichef fylder 
tilsyneladende mindre i organisationen. Økonomicentret opfatter i høj grad sig selv 
som en servicefunktion og servicekulturen understøttes i italesættelse og handling. 

Umiddelbart fremstår kommune 1 dermed som den mest ”harmoniske” af de tre 
undersøgte kommuner og den kommune, hvor det i videst omfang er lykkedes at 
skabe en fælles kultur og tilfredshed med den nye organisering. Ingen af de fire 
respondenter ønsker sig tilbage til den tidligere organisering. 

I forhold til den kulturændring, der har været et af de primære formål med 
organisationsændringen i Fredensborg Kommune, er der imidlertid et ”men” i relation 
til kommune 1. Harmonien i organisationen synes således delvist at være kommet 
på bekostning af helhedstænkningen. Fagchefen udtrykker, således, at ”vi lægger så 
meget som muligt ud til institutionerne, det er selvfølgelig bevidst” og ”Men en 
prioritering på tværs af centrene, det er jeg sgu lidt ligeglad med, der fra hvor jeg 
sidder” og ”hvis man alt for langt ned i systemet har fokus på effektiviseringer, 
så…Der mener jeg, at vi har en arbejdsdeling.”22 

Økonomichefens ledelsestilgang har været relativt bred med fokus inden for såvel 
design og analyse (den strukturelle ramme) som relationsbygning (HR-rammen). Det 
primære økonomifokus i organisationen er imidlertid fortsat på budgetoverholdelse 
og selvom der er sket ændringer på to niveauer; artefakter og værdier, har 
kulturforandringen hos fagområderne ikke været så gennemgribende, som det er 
ønsket i Fredensborg Kommune.  

I kommune 2 er den nye struktur mere formel og i højere grad baseret på faste 
processer, mødestrukturer, faste dagsordener mv. Sammenlignet med kommune 1 
er samarbejdet i højere grad regelbaseret og i mindre grad værdibaseret. 

Den politiske ramme er mere fremtrædende og magtspillet i kommune 2 tydeligere 
end i kommune 1. Fokus hos økonomichefen har været på positionering (politiske 
ramme) samt analyse og design. Økonomichefens rolle er at ”opdrage” centerchefer 
og institutionsledere til at tænke i helheden.  

Citaterne ”Min rolle har entydigt været at sige nej, nej, nej”23, ” At jeg har været så 
præcis på at sige, hvad de kan og hvad de ikke kan” og ”vi ved hvornår far bliver 
sur”24 er sigende for økonomichefens opfattelse af egen rolle. Også hos 
centerchefen er der en klar opfattelse af, at økonomichefens holdning har stor 
betydning for samarbejdet: ”men det tror jeg ikke har noget med vores organisering 
at gøre, det tror jeg er holdningen hos vores økonomichef”. 

Den umiddelbare holdning til, hvorvidt centraliseringen af økonomifunktionen har 
været en succes, er således mindre entydig i kommune 2 end i kommune 1. Det kan 
blandt andet skyldes, at den politiske ramme fylder mere i hverdagen i kommune 2 
med gensidig udfordring af magtrelationerne.  

                                            
22

 Bilag 2. Side 39, næstsidste afsnit. 
23

 Bilag 2, side 19, afsnit 1. 
24

 Bilag 2, side 24, afsnit 2. og afsnit 3. 
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Men omvendt, så er i hvert fald økonomichefen mere eksplicit opmærksom på, at 
fremme det kulturskifte, som er et af de væsentligste overordnede formål med 
organisationsændringen i Fredensborg Kommune. Det gælder ikke mindst i forsøget 
på at flytte økonomikonsulenterne. 

Ligesom i kommune 1, så er der imidlertid heller ikke i kommune 2 tegn på, at 
kulturskiftet stikker dybt. Områdelederens udsagn ”Altså jeg ved ikke, hvordan 
økonomien ser ud i de andre centre, det er ikke noget jeg beskæftiger mig med” 
”hvis vi bare overholder budgetterne og kommer med nogle ordentlige prognoser på, 
hvordan vi tror året kommer til at se ud, så er det det, der er succeskriteriet”25 og ”jeg 
ville synes at det var pisseirriterende, hvis de kom og sagde, at vi har kigget på din 
drift”26 underbygger, at det ikke er lykkedes at få etableret et egentligt kulturskifte 
bredt i organisationen.  

På et andet af formålene med organisationsændringen i Fredensborg Kommune, 
nemlig et løft af økonomifagligheden er erfaringerne fra kommune 2 heller ikke 
entydigt positive, jf. følgende citater fra områdelederen: ”så om de er blevet mere 
tværgående i deres tankegang, det ved jeg ikke, men de er blevet mere 
opmærksomme på, om der er frie penge” og ” Nej jeg har ikke oplevet noget løft, 
men jeg har heller ikke oplevet en forværring andet end at jeg synes, at de mangler 
lidt fornemmelsen af at de ved hvad der sker bredt på området, men økonomifagligt 
har jeg ikke oplevet en forbedring. ”27 

I kommune 3 er der alene foretaget interview med økonomichefen, der som i de to 
andre kommuner entydigt har oplevet centraliseringen af økonomifunktionerne som 
en fordel sammenlignet med den tidligere organisering. De strukturelle rammer er på 
plads med månedlige møder og faste dagsordener. Den fysiske placering af 
økonomikonsulenterne bestemmes på ad hoc basis og afhænger af fagchefernes 
ønsker, hvilket formentlig afspejler magtrelationerne mellem fagcheferne og 
økonomichefen. 

Det strukturelle set up sigter primært mod at skabe bedre gennemsigtighed i 
organisationen ved at øge topledelsens informationsniveau. Det understøtter en 
hierarkisk ledelsestankegang, hvor koordineringen sker øverst i hierarkiet.28  

”Når man har siddet med dette, så har man kunnet fedte med det og som vores 
kommunaldirektør sagde, så har de kunnet komme med oplysninger når det har 
passet direktøren og centerchefen. Der har ikke været den gennemskuelighed og de 
har kunnet puttet med oplysningerne.”29 

I kommune 3 er der tegn på et kulturskifte hos økonomikonsulenterne både i 
artefakterne og i medarbejdernes værdier. Kulturforandringen er ikke kommet af sig 
selv, men gradvist og kun i takt med, at nogle medarbejdere har forladt 

                                            
25

 Bilag 2, side 50, afsnit 3 og side 50 afsnit 9 
26

 Bilag 2, side 51, sidste afsnit. 
27

 Bilag 2, side 49 og 50. 
28

 Bilag 2, side 8 afsnit 1-3 
29

 Bilag 2, side 3, afsnit 4. 
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organisationen, fordi de ikke kunne forlige sig med den nye organisering og nye 
værdier. 

Kulturskiftet synes derimod ikke at være slået igennem hos fagcheferne, der i et vist 
omfang har reageret ved at udelukke økonomimedarbejderne fra indsigten i 
fagområderne – en strategi, der igen er søgt imødegået ved de faste månedlige 
møder med dagsordener, der skal sikre en deling af viden fra områderne. 

I Fredensborg Kommune er et af formålene med centraliseringen af 
økonomifunktionen, at det skal bidrage til mindsket silotækning og mere 
helhedstænkning overalt i organisationen. I Kommune 3 synes strategien i højere 
grad at være at øge indsigten i områderne gennem centraliseringen af 
økonomimedarbejderne. Økonomichefen fremhæver selv, at de i organisations-
forandringen har haft langt mindre fokus på arbejdet med kulturen. Det understreges 
af en sammenligning med en fjerde kommune, hvor økonomichefen fremhæver ”De 
er så meget bedre end os, de har i mange år arbejdet med kulturen. Det er 
forståelsen af virksomheden. Hvad er det, der sker. Kan vi flytte os på vores 
forståelse af, hvordan fagområderne fungerer?” 

For de tre kommuner kan kort opsummeres: Målt på succeskriteriet i Fredensborg 
Kommune – at opnå et kulturskifte i tænkningen omkring økonomistyringen – er 
resultaterne forskellige i de tre respondent kommuner. Kommune 1 er den 
kommune, der tilsyneladende i størst grad har skabt én fælles kultur. Den fælles 
kultur afspejler imidlertid kun i nogen grad det, der er målet i Fredensborg 
Kommune. Også i kommune 2 og 3 er målet italesat som værende det samme som i 
Fredensborg, men resultaterne er til gengæld mindre overbevisende. Den kulturkløft 
(i økonomistyringskulturen), der har eksisteret mellem økonomicentret og 
fagområderne er der stadig. Det er alene de decentrale økonomikonsulenter, der 
synes at være løftet fra den ene side af kløften til den anden. 

Inden analysen drejes over på læringen i egen organisation fra de tre 
respondentkommuner, skal suppleres med to alternative analyser af den indhentede 
empiri. Der er lidt utraditionelt gennemført en kvantitativ analyse af de kvalitative 
data, og det er undersøgt om empirien har svar på de tre hypoteser, der blev fremsat 
i afsnit 2.1 om metoden. 

3.2.3 Kvantificering af kvalitative data 

Som supplement til den kvalitative analyse er der 
lavet en kvantitativ analyse. I transskriptionerne er 
foretaget en mekanisk optælling af nøgleord inden 
for hver af de fire rammer hos Bolman og Deal. 
Nøgleordene, der har dannet grundlag for 
søgningen fremgår af figur 9 til højre.  

Resultaterne er gengivet i figur 10. Metodisk er 
respondenterne opdelt i tre grupper. En gruppe af økonomichefer, en gruppe med 
fagcheferne og herunder institutionslederen og en ”gruppe” med 
økonomimedarbejderen. I figurerne er angivet den procentvise fordeling mellem ord 

 

Strukturel HR 

Ansvar, 
struktur 

Føle/følt, 
samarbejde 

Politisk Symbolsk 

Magt, konflikt, 
strategi, politik 

Kultur, 
værdier 

 

Figur 9. Ord medtaget i 

kvantitativ analyse 
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inden for hver af de fire rammer. En sådan analyse af data rummer uden tvivl en 
række metodiske udfordringer, blandt andet i udvælgelsen af ord, antal, 
repræsentativitet af respondenterne mv. Der kan imidlertid argumenteres for, at 
disse udfordringer er ens for alle respondenter og grupper af disse. Målet er, at 
forskellene mellem de tre grupper kan give en øget indsigt.  

 
Figur 10. Kvantitativ analyse af interview 

 

En række forhold kan trækkes frem. For det første gælder, at der på tværs af 
chefgruppen (økonomichefer og fagchefer) ikke er den store forskel på, hvor meget 
HR-rammen og den symbolske ramme har fyldt i interviewene.  Omvendt, så fylder 
HR-rammen noget mere for medarbejderen end for chefgruppen.  

For det andet, så vægter den politiske ramme relativt mere hos økonomicheferne 
end hos fagcheferne, mens omvendt den strukturelle ramme vægter relativt mere 
hos fagcheferne end hos økonomicheferne.  

Med alle mulige forbehold for analysens validitet kan resultaterne give anledning til 
to betragtninger. Med hensyn til vægtningen af HR-rammen ser økonomichefer og 
fagchefer tilsyneladende relativt ens på opgaven med at lede medarbejdere. For 
medarbejderne fylder HR-rammen med trivsel og samarbejde relativt mere. Det 
bestyrker, at ledelsesopgaven for økonomichefen ved organisationsændringen er 
forskellig alt efter om det gælder ledelsen af økonomimedarbejderne eller det gælder 
ledelsen af den øvrige organisation. 
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Forklaringen på forskellen mellem vægtningen af henholdsvis den politiske ramme 
og den strukturelle ramme hos henholdsvis økonomichefer og fagchefer er 
formentlig flertydig. En fortolkning kan være, at økonomicheferne qua deres 
jobbeskrivelser har ansvaret for den tværgående prioritering og at magtkampe om de 
knappe ressourcer alt andet lige derfor fylder mere i dagligdagen hos dem end hos 
fagcheferne.  Omvendt har fagcheferne deres fokus på fagområdet, en fokus, der er 
nemmere at fastholde, hvis der er en fast struktur, dvs. klare rammer, procedurer 
mv. for, hvordan de skal agere på økonomiområdet. 

Hvis det er rigtigt, så vil det være vigtigt, hvis den nye organisering skal fungere, at 
få de formelle rammer for samarbejdet på plads. Det, der betyder noget hos 
fagchefer og institutionsledere er ikke, hvordan organiseringen er, men at der er 
klare linjer om denne og forventningerne til samarbejdet. 

En anden tolkning er, at ændringen i organiseringen ikke i sig selv ændrer på 
kulturen. Når blot de nye rammer er på plads, så vil fagcheferne indrette sig herefter 
men i samme kultur som tidligere. Denne fokus hos fagcheferne bekræftes af 
udtalelsen hos en af fagcheferne ” Der mener jeg vi har en arbejdsdeling…vi har  
den opgave, at yde mest muligt service for den mængde penge vi har og en gang 
årligt, hvis vi finder ud af, at vi skal levere penge til et effektiviseringskatalog eller et 
besparelseskatalog, så gør vi det. Jeg ser ikke det daglige samarbejde som en lang 
jagt på effektiviseringsmuligheder.” Hvis det er kulturen der skal ændres, så gør 
organisationsændringen det ikke i sig selv. Det bekræfter den subjektive vurdering 
af, hvor langt respondentkommunerne var nået med forandringsprocessen, jf. 
ovenfor. 

3.2.4 Opfattelsen af økonomicentrets rolle, organisering og budgetansvar 

I interviewene blev responden-
terne spurgt til, hvilken af tre 
karakteristikker, der bedst be-
skrev økonomicentret. De tre 
typologier fremgår af boks 3 til 
højre og kan kort sammenfattes 
1. Finansministerium, 2. Støtte-
funktion og 3. Et center med 
egne selvstændige opgaver. De 
tre karakteristikker er trukket 
skarpt op og der er enighed hos 
alle adspurgte om, at virkelig-
heden ligger et sted midt 
imellem. Svarene, jf. figur 11, 
giver dog alligevel anledning til to 
observationer.  

For det første synes de forskel-
lige opfattelser af økonomi-
funktionen ikke at være korreleret 
med hvilken rolle man har i 

Boks 3. Tre karakteristikker af økonomicentret 

1. Økonomicentrets væsentligste rolle er at sikre 
den samlede økonomi. Det afspejler sig i 
økonomichefens og økonomikonsulenternes 
ageren. De har fokus på budgetoverholdelse og 
effektiviseringer. Samarbejdet retter sig primært 
mod, at overholde budgettet og høste mulige 
effektiviseringer og besparelser til 
kommunekassen. 

2. Økonomicentret er en tværgående støttefunktion, 
hvis væsentligste opgave er at støtte op om 
arbejdet med at levere de kommunale 
kerneopgaver. Det afspejler sig i det daglige 
samarbejde, hvor økonomifunktionen støtter op 
om de ledelsesmæssige opgaver og konstruktivt 
bidrager til en udvikling af kerneopgaverne. 

3. Økonomicentrets opgaver er selvstændige 
opgaver med budget og regnskab og klart adskilt 
fra de kommunale kerneopgaver. Samarbejdet 
mellem institutioner/centre og økonomi er relativt 
mekanisk og bygget op omkring nogle faste 
procedurer. Reelt er der ikke nogen gensidig 
påvirkning af hinandens arbejde 
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organisationen. Derimod ser der ud til at være en korrelation med den organisation 
du er i, uanset hvilken rolle du har, og din opfattelse af økonomicentret. 
Økonomichefer og fagchefer har således samme opfattelse af økonomicentrets rolle 
inden for samme organisation, hvilket underbygger, at organisationskulturen har 
betydning. 

For det andet, så er der en tydelig forskel mellem kommunerne.  I den ene kommune 
(kommune 1), ser alle fire respondenter økonomicentret som støttefunktion, mens 
respondenterne i de to øvrige kommuner (kommune 2 og 3) ser økonomicentret i 
den traditionelle rolle som Finansministerium. I kommune 2, hvor økonomicentret 
opfattes som Finansministerium, peger begge respondenter på, at denne rolle ikke 
anses for optimal, men at forklaringen på at det alligevel er sådan er, at økonomien i 
kommunen er dårlig. Men i kommune 3, der også karakteriserer økonomifunktionen 
som Finansministerium, er økonomien klart den stærkeste og dette argument synes 
således ikke i sig selv at være en valid forklaring.  

En mulig fortolkning er, at forskellene i opfattelse afspejler kulturen i de tre 
kommuner. Organisationsændringerne, der alene retter sig mod det øverste lag i 
kulturen, har ikke i sig selv skabt en ensartet ny kultur i de tre kommuner. Tværtimod 
så er der, jf. også Schein, en selvstændig ledelsesmæssig opgave med at nedbryde 
uhensigtsmæssig gammel kultur og opbygge en ny. I de to kommuner, hvor 
opfattelsen er, at økonomicentret er et Finansministerium, har de to økonomichefer 
på spørgsmålet om, hvad der er det vigtigste formål med økonomistyringen svaret 
hhv. ”Få fod på fundamentet. Få tydeliggjort, hvad er budgettet. Få basis i orden” og 
”Støtte op om fælles mål at få styr på vores økonomi og få styring. Der er ikke mine 
penge og dine penge”. 

Figur 11. Opfattelsen af økonomicentrets primære funktion 

 Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 

Finansministerium Var primært 
Finansministerium før 
ny organisation 

Det er økonomicentrets primære 
opgave. I takt med at kommunens 

økonomi forbedres, så bør det 
måske være fifty/fifty mellem 

Finansministerium og støttefunktion. 
Støttefunktion Det er primært den 

funktion Økonomi-
centret varetager og 
også sådan det bør 
være. Selvfølgelig er 
der også fokus på 
Finansmini-
steriumrollen. 

 

Fagchef: Støttefunktion vil kunne 

opfattes som utidig indblanding 

Selvstændige 
opgaver 

-!- -!- God beskrivelse  før 
organisationsændring 

 

I den kommune, der ser økonomicentrets primære rolle som støttefunktion 
(kommune 1) har økonomichefen peget på ”Det centrale mål med økonomistyringen 
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er at forlade silotænkningen, at de folk, der sidder hos mig både har blik for det 
område de sidder med og så sandelig også for hele kommunen”. 

I kommune 2 og 3, er tænkningen i økonomistyringen i højere grad envejs, dvs. på, 
hvorledes områderne kan støtte op om det fælles mål med at få styr på økonomien, 
mens tænkningen i Kommune 1 går begge veje; her vægtes også hvad 
økonomicentret kan gøre for fagområderne.  

Analysen bekræfter således hypotese 1; ”Økonomichefens holdning/værdier vil have 
stor betydning for, hvorledes den centrale økonomifunktion opfattes i organisationen” 
og dermed også, at der ligger en væsentlig opgave i arbejdet med kulturen hos 
økonomichefen. Som nævnt i analysen ovenfor, så var det nok lykkedes i kommune 
1 at skabe en ny fælles kultur, men kulturforandringen havde ikke været så radikal 
som ønsket. 

Graden af institutionalisering af ordningen med at økonomikonsulenterne sidder ude 
i fagområderne har tilsyneladende også betydning. I den kommune, hvor 
økonomicentret opfattes som støttefunktion, sidder en række af økonomi-
konsulenterne permanent ude i områderne, mens det i de to øvrige kommuner sker 
på ad hoc basis og ”endnu ikke er kommet så godt i gang”. Der er næppe tvivl om, at 
det valg, der gøres i forhold til den fysiske placering af økonomikonsulenterne vil 
have stor symbolsk værdi og betydning for, hvordan økonomicentret bliver opfattet. 

Mens opdelingen af kommunerne efter de tre typologier ledte til en afklaring 
(bekræftelse) af hypotese 1, så skal svaret på hypotese 2 og 3 findes andet steds i 
empirien. 

Hypotese 2 var, at den ændrede organisering ville have betydning for 
budgetansvaret. Det kan imidlertid ikke bekræftes af empirien. På tværs af de tre 
kommuner og på tværs af de roller, man har i kommunerne, er der en ensartet og 
klar opfattelse af, at budgetansvaret for fagområderne entydigt ligger hos den faglige 
leder:  

Økonomichef kommune 3: ”Det er helt klart, det er centercheferne”, økonomichef 
kommune 2: ”Nej, nej, der har kommunaldirektøren var ret præcis fra starten af”. 
Budgetkonsulent kommune 1: ”Det ved de. Der har også været pervers meget fokus 
på overholdelse af budgetterne. Det har været et opmærksomhedsmantra”. Fagchef 
kommune 2: ”Men direktionen hos os har jo også været meget tydelige på, at det 
(økonomiansvaret) i vores organisationsændring stadig er hos os centerchefer”. 
Fagchef kommune 1: ”Det vil vi jo til vores dødsdag sige, at det (budgetansvaret) har 
vi. Det har centerchefen. Sådan er det også defineret”. Institutionsleder kommune 1. 
”Nej, ansvaret det har været klart – vi har den økonomi vi skal holde”.30 

Hypotese 2 synes således at kunne afkræftes. Der er ikke i de tre kommuner sket en 
glidning i økonomiansvaret, men der har også været meget klar kommunikation 

                                            
30

 Bilag 2 side 10 6. afsnit, side 24 næstsidste afsnit, side 31 1. afsnit, side 49 næstsidste afsnit, side 
38 3. afsnit, side 42 næstsidste afsnit. 
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herom fra den øverste ledelse. En kommunikation, der også har været meget tydelig 
i Fredensborg Kommune i forbindelse med udmeldingen af den nye organisering. 

Hypotese 3 var, at institutionslederne ikke havde oplevet den store forskel efter at 
økonomifunktionerne var blevet centraliseret og at holdningen alligevel var ”os” og 
”dem på rådhuset”. Der er kun gennemført et enkelt interview med en 
institutionsleder og grundlaget for at besvare hypotese 3 er således spinkelt. 
Empirien giver imidlertid ikke anledning til at afvise hypotesen: 

 ”så oplever jeg på en måde ikke, at der er der er nogen forskel. Men selvfølgelig er 
der noget i de personlige relationer når man alligevel kommer op i centret, så stikker 
man lige hovedet ind. Tilgængelighederne er måske en smule større, når de sidder i 
centret – set fra min stol – Men hvis de ellers er servicemindede og som sagt 
springer til og den person, der er tilknyttet ellers er god til at formidle noget økonomi 
for os der har en anden faglig baggrund, så synes jeg ikke, at der er den store 
forskel. Det er noget personbåret, men det er ikke en kæmpestor forskel, hvis man 
skal tænke på indholdet.” 

Den lille tøven i svaret tolker jeg som noget praktisk. Institutionslederne kommer 
jævnligt i fagcentrene og det vil alt andet lige give en oftere kontakt med 
økonomikonsulenten, end hvis konsulenten sidder et andet sted end i fagcentret. 
Interviewene har ikke givet grundlag for at be- eller afkræfte hypotesen om, at der er 
en følelse uden for rådhuset af ”dem” og ”os”. 
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4 Handling 

4.1 Formål med centraliseringen i Fredensborg Kommune 

Inden læringen fra de tre respondentkommuner udmøntes i implementeringen af en 
handlingsplan i egen organisation, så vil det være nyttigt kort at gennemgå de 
formulerede formål med centraliseringen af økonomifunktionen i Fredensborg 
Kommune. I direktionens notat om bevæggrundene for centraliseringen af 
økonomifunktionen er formålene eksplicit formuleret, jf. boks 4.    

 

Det er min vurdering, at de eksplicit trykte 
formål afspejler de reelle hensigter med 
organisationsændringen og at der altså ikke 
er yderligere implicitte formål eller skjulte 
hensigter. Denne vurdering bakkes op af, at 
jeg som pennefører på direktionsnotatet har 
været tæt involveret i tilblivelsesprocessen. 

Overordnet er målsætningerne i 
organisationsændringerne i god tråd med 
den neo-Weberianske tænkning. Helhed og 
ønsket om et stærkere kundefokus på tværs 
af organisationen er således både et opgør 
med det klassiske hierarki og New Public 
Management tænkningen om stærke 
selvbærende enheder. 

De opstillede mål med organisations-
ændringen er også i god overensstemmelse 
med de ”teoretiske” fordele ved en central 
økonomifunktion, jf. boks 5 til højre. 

4.2 Læring fra respondentkommunerne i egen kommune 

Inden analysen omsættes i konkrete handlinger i implementeringen af én central 
økonomifunktion vil jeg tillige kort og overordnet beskrive læringen fra de tre 
kommuner i forhold til egen organisation. Udgangspunktet for sammenfatningen vil 
være målsætningerne for egen organisationsændring, jf. boks 4.  

Boks 4. Formål med ny organisering af økonomifunktionen i Fredensborg Kommune 

 Løft af den strategiske og tværgående økonomistyring 

 Mindre silotænkning 

 Øget analysekraft og analytiske kompetencer – økonomifagligt løft 

 Indhøste stordriftsfordele i overensstemmelse med de vedtagne effektiviseringskrav 

 Større ensartethed i økonomisager på tværs af organisationen 

 Boks 5. Fordele og ulemper 
 
Fordele ved central økonomifunktion 

1. Opgaven med at planlægge og koordinere 
økonomistyringsopgaven er lettere 

2. Højere økonomifagligt kompetenceniveau, 
herunder gennem mulighed for 
specialisering og kollegial sparring 

3. Stordriftsfordele gennem specialisering og 
fleksibel anvendelse af personalet 

4. Lettere at fastholde økonomisk helhedssyn 
5. Større grad af ensartethed i den leverede 

service 
 
Fordele ved decentral økonomifunktion: 

1. Tætte relationer mellem økonomi faglighed 
og sektorfaglighed 

2. Mere legalt at økonomifunktionen deltager 
i budgetanalyser og større ejerskab til 
resultater 

3. I kraft af kendskabet til fagområdet kan 
økonomimedarbejderen i højere grad 
fungere som konsulent for institutioner. 
 

Knudsen og Rich 2010 
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Formålet med opsummeringen er ikke at identificere den af de tre 
organisationsændringer, der har givet de bedste resultater med henblik på at 
implementere denne i egen organisation. Derimod er hensigten at identificere 
handlinger, processer, mv., der har haft en effekt i respondentkommunen og gennem 
først en dekontekstualisering i forhold til respondentkommunen og efterfølgende 
kontekstualisering31 i egen organisation at kunne anvende erfaringerne til konkrete 
handleanvisninger i egen ledelse. 

Kompleksiteten i formålene med organisationsændringen er i et ledelsesmæssigt 
perspektiv faldende i forhold til den punktvise opremsning i boks 4. Det vil således alt 
andet lige være lettere at sikre ”en større ensartethed i økonomisagerne” end at 
”løfte den strategiske og tværgående økonomistyring”.   

Hvis vi starter nedefra, så er formålene om større ensartethed i økonomisagerne, og 
indhøstning af stordriftsfordele relativt nemme at gå til ledelsesmæssigt – og derfor 
er der næppe behov for den helt store analyse inden implementering. Kun i en af de 
tre respondentkommuner har der i forbindelse med organisationsændringen været et 
eksplicit krav om effektivisering – og her ”kun” på én stilling.  

I Fredensborg Kommune er der ikke et nyt effektiviseringskrav som følge af 
organisationsændringen. Men som led i den generelle økonomiske politik er der et 
effektiviseringskrav på 2 pct. årligt svarende til 3-4 stillinger i økonomicentret over de 
næste 4 år. Et af målene er således, at centraliseringen af økonomifunktionerne skal 
medvirke til, at serviceniveauet kan opretholdes med færre ressourcer. 

Selvom den gradvise nedskæring er vedtaget uafhængigt af beslutningen om 
centraliseringen af økonomifunktionen, så er det en væsentlig forskel i forhold til de 
tre undersøgte kommuner. I handleplanen for egen organisation skal der være en 
opmærksomhed på, hvordan nedskæringerne påvirker motivation og værdidebat hos 
medarbejderne i økonomicentret. En betydning som formentligt vil være særlig 
udtalt, hvis den gradvise nednormering ikke kan håndteres ved naturlig afgang, men 
fører til afskedigelser. 

I forhold til det tredje formål med organisationsændringen; at styrke 
økonomifagligheden, jf. boks 4, så er det også her begrænset, hvor meget analysen 
bidrager med og udsagnene er til dels modstridende. I kommune 2 udtaler 
fagchefen, at hun ikke har mærket et fagligt løft, mens økonomichefen i kommune 3 
taler om et væsentligt lavere fagligt niveau hos de decentrale økonomimedarbejdere.  

Svarene afspejler formentlig de forskellige perspektiver hos hhv. økonomichef og 
fagchef. Udvikling af de analytiske og strategiske kompetencer og mulighederne for 
en faglig specialisering er alt andet lige større i en stor økonomisk afdeling, hvorimod 
indblikket i fagcentrenes faglighed og dermed i de daglige praktiske opgaver i mindre 
grad vinder, og måske ligefrem taber, ved centraliseringen. 

                                            
31

 Røvik 2009, kap. 12 og 13. 
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Læringsmæssigt synes kompetenceløftet i de undersøgte kommuner især at komme 
fra en udskiftning og der kan derfor i egen organisation være behov for at have fokus 
på at løfte kompetencerne hos nuværende medarbejdere. 

Endelig er der de to første formål i boks 4, som dels er de mest komplekse, dels 
hænger tæt sammen, jf definitionen af økonomistyringen i afsnit 2.3. Læringen fra de 
tre andre kommuner må ses i perspektiv af netop definitionen af god økonomistyring. 

Tænkningen bag centraliseringen af økonomifunktionen er, at der i direktørområder, 
fagcentre og institutioner er en tendens til at tænke inden for eget område (i siloer). 
Denne tendens forstærkes, jo mere lukkede områderne er om sig selv. Dvs. at egne 
stabsfunktioner på f.eks. økonomiområdet bidrager til sektoriseringen, da 
økonomimedarbejderne farves af den kultur de er en del af. Risikoen er, at de 
decentrale økonomimedarbejdere ser det som deres rolle, at ”forsvare” fagområdet i 
en ”kamp” med den øvrige organisation om knappe ressourcer. 

Derimod antages det, at de tværgående stabsfunktioner, netop som en del af deres 
definerede rolle, tænker på tværs af organisationen – dvs. repræsenterer det 
tværgående helhedsorienterede perspektiv, der er økonomistyringsmæssigt optimalt. 

En klar læring fra de tre respondentkommuner er, at et kulturskifte på dette område 
for kommunen som helhed ikke automatisk følger af centraliseringen af 
økonomifunktionen (eller af implementeringen af en koncernmodel). Der er tydelige 
tegn på, at fokus ændres hos de tidligere decentrale økonomimedarbejdere og at 
dette skifte kommer nogenlunde af sig selv – om end over tid – alene i kraft af, at de 
skifter referenceforhold. De økonomimedarbejdere, der flyttes, farves således 
gradvist af den kultur, som de flytter ind i. 

Men empirien synes også at pege på en stor risiko for, at det skarpe skel i kulturen 
mellem økonomicentret og fagområderne bevares og at organisationsændringen 
alene flytter de – i et overordnet organisatorisk perspektiv - forholdsvis få 
økonomikonsulenter fra den ene kultur over i den anden. 

Det synes at være udtalt i alle tre kommuner. Kommune 1 har tilsyneladende 
indirekte arbejdet mest med værdier og kultur og har blandt andet som led heri skabt 
en bevidst, tæt fysisk forankring af økonomikonsulenten i fagområdet. Risikoen 
synes dog her at være, at økonomikonsulenten fanges i fagområdets kultur snarere 
end at det lykkedes at sprede den ønskede tværgående kultur ned i fagområdet. I 
kommune 2 og 3 er der i højere grad sket et skift i kulturen hos de 
økonomimedarbejdere, der flyttes, men til gængæld synes kulturkløften mellem 
økonomi og fagområder at være større. 

Observationerne rejser spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet er muligt at skabe 
én sammenhængende kultur, hvor alle i organisationen tænker på tværs. Eller om 
der – som også fremhævet af souschefen for fagområdet i kommune 1 bør være en 
arbejdsdeling. Såfremt det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at udbrede den 
tværgående tænkning til hele organisationen, så skal den valgte organisering kunne 
tage hensyn hertil. Formålet med centraliseringen af økonomikonsulenterne kan i det 
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lys ses som en måde at styrke den centrale økonomifunktions mulighed for at 
varetage den tværgående koordinering – uanset fagområdernes medvirken hertil. 

Indtil videre vil jeg lade dette spørgsmål svæve i luften, men vende tilbage hertil 
under perspektiveringen af opgaven. 

4.3 Handleplan 

Metodisk har det været målet, at teori koblet med analysen af den indsamlede empiri 
og læring i forhold til egen organisation skal omsættes til en konkret handlingsplan 
for implementeringen af centraliseringen af økonomifunktionen i Fredensborg 
Kommune pr. 1. januar 2014. 

Handleplanen omfatter konkrete initiativer for tilrettelæggelsen af arbejdsgange, 
processer mv. Udgangspunktet har været en traditionel positivistisk, hierarkisk 
tankegang Dvs. at, der jf. den strukturelle ramme er en række grundlæggende 
formelle rammer, regler og organisering, som skal være på plads. Eksempler herpå 
er organisationsstruktur, ansvarsdeling og det ledelsesmæssige hierarki.  

Men erfaringerne fra de tre respondentkommuner er, at den ønskede 
adfærdsændring ikke nås alene med en ændring af de formelle rammer. 
Handlingsplanen er derfor også nødt til at forholde sig til de øvrige rammer hos 
Bolman og Deal. Det gælder HR-perspektivet, det politiske perspektiv og den 
symbolske ramme. I forhold til de tre respondentkommuner lægger handlingsplanen 
større vægt på værdier og kultur i det fremtidige samarbejde mellem økonomicentret 
og den øvrige organisering.  

Også i tilrettelæggelsen af de formelle rammer vil der blive lagt vægt på, hvorledes 
de enten understøtter eller kan understøttes af værdier, historiefortælling og 
symboler. I forhold til den traditionelle positivistiske tankegang på økonomiområdet 
er der således tale om en anden tilgang til organisationsændringen. 

Metodisk har jeg valgt indledningsvist at opstille handlingsplanen i dens helhed, jf. de 
15 punkter i boks 6. Efterfølgende er argumenteret for de forskellige initiativer, 
hensigt og samspil mellem dem og for hvorledes de relaterer sig til 
problemformuleringens spørgsmål. Handlingsplanen tager således udgangspunkt i 
problemformuleringens vægt på egen ledelsesmæssige opgave såvel i forhold til den 
interne organisering af økonomicentret som ledelsesopgaven i forhold til den øvrige 
organisation. 

Handleplanen er i et vist omfang allerede udmøntet i praksis. Det har været en af 
betingelserne ved at skrive om en igangværende proces. Mange initiativer er 
igangsat samtidig med færdiggørelsen af master-afhandlingen og der har derfor 
været en betydelig interaktion mellem praksis og teori. 

4.3.1 Udgangspunktet for den ny organisering 

Erfaringerne fra de tre respondentkommuner og egen kommune er, at processen 
frem til den ny organisering er med til at definere ”historien.”  
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I Fredensborg Kommune har beslutningsprocessen og de strategiske overvejelser 
om centraliseringen af økonomifunktionen været forankret i en snæver kreds 
bestående af direktion og økonomichef. Da organisationsændringen blev meldt ud i 
starten af oktober 2013, var det således i vidt omfang et fait accomplis til en 
uforberedt organisation. Den indledende kommunikation til organisationen fulgte 
kaskademodellen med information fra direktion til centerledelse og fra centerledelse 
til mellemledere og medarbejdere.  

De ledere, der skulle formidle ændringen til de berørte medarbejdere ude i 
organisationen, havde kun kort tid (i nogle tilfælde timer) til selv at forstå ændringen. 
En ændring der som udgangspunkt fremkaldte en vis modstand hos dem selv, da 
flytningen af medarbejderne alt andet lige forskyder magtbalancen væk fra 
centerledelserne over mod økonomichefen. Hertil kom, at de skulle finde løsninger 
på en række praktiske problemstillinger, da de medarbejdere, der flyttes 1. januar, 
også har varetaget andre opgaver end økonomiopgaver. 

For de 8 medarbejdere, der flyttes ind i økonomicentret, var der en følelse af at blive 
”rykket rundt som skakbrikker” uden medindflydelse på egen situation. Hertil kom 
bekymringen for, at skulle være en del af en central økonomifunktion. De ”nye” 
økonomifolk har forskellige historier med sig. Nogle havde bevidst valgt en decentral 
placering efter at have siddet i en central økonomiafdeling (i andre organisationer). 
Andre så i højere grad sig selv som fagkonsulenter end som økonomikonsulenter og 
fik dermed med organisationsændringen defineret deres rolle som en helt anden end 
den rolle de hidtil havde set sig selv i. 

Der kan være gode argumenter for at holde overvejelserne om en 
organisationsændring i et snævert forum indtil der er taget en beslutning32. Men i et 
formidlingsmæssigt og kulturskabende perspektiv, så har det i endnu højere grad 
nødvendiggjort en indsats efter at beslutningen om centraliseringen er udmeldt. Ikke 
mindst fordi der kan stilles spørgsmålstegn ved om processen frem mod 
udmeldingen af den nye organisering er i overensstemmelse med de værdier og den 
kultur, som ændringen skal fremme. 

Der har derfor været et stort behov for at formidle de strategiske overvejelser, der 
har ledt til omorganiseringen og formålene med denne. Samtidig har den modstand, 
der har været mod ændringen skullet håndteres – en modstand, der muligvis har 
været større som følge af overraskelsesmomentet i udmeldingen af organisations-
ændringen. 

Den samlede ledelsesmæssige opgave er dermed, jf. også Bolman og Deal, analyse 
og design af struktur og processer, støtte af de medarbejdere der skal bære den nye 
organisering, koalitionsbygning hos både økonomimedarbejdere og den øvrige 
organisation og endelig at forme en ny kultur baseret på fælles værdier. 

I boks 6 nedenfor beskrives handlingsplanen opdelt på tre overskrifter. 

                                            
32

 I en af respondentkommunerne havde overvejelserne foregået i det åbne rum og stået på og over 
det meste af et år. Det gav tid til at omstille sig, men formentlig også stor usikkerhed og nedsat 
produktivitet over en lang periode. 
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4.3.2 Proces  

De første fem punkter i handleplanen omfatter processen frem til den nye 
organisering træder i kraft, dvs. en tidsmæssig afgrænsning fra start oktober til 
årsskiftet. Der er især tale om initiativer inden for HR-rammen (empowerment og 
støtte) samt koalitionsbygning. Endvidere er der en opmærksomhed på, at den kultur 
og de værdier, der skal præge det fremtidige samarbejde, grundlægges i denne 
fase. 

Med handlingsplanen afholdes møder med såvel den samlede chefkreds som med 
medarbejdergruppen (nye og gamle økonomifolk). Fællesmøderne har især haft et 
formidlingsformål. Hvor direktionens strategiske notat tager udgangspunkt i behovet 
for en ændring har jeg især haft fokus på at formidle et billede af muligheder og 
fordele i den nye organisering. 

Fællesmøderne er suppleret med personlige samtaler med alle medarbejdere i 
økonomicentret og der er således investeret betydelige ressourcer i den direkte og 
personlige kontakt. Disse samtaler har i højere grad været en dialog og har udover 
fokus på formålet med den nye organisering (skabe en forståelse for ændringen) haft 
til formål at skabe et rum og en relation, hvor medarbejderne har kunnet udtrykke 
deres holdninger og følelser (HR-vinklen). Møderne har også haft til formål at få 
medarbejderne til at se sig selv i den nye organisation gennem synliggørelse af 
blandt andet opgaveportefølje og fysiske arbejdsforhold. På møderne har det endelig 
været afgørende at starte italesættelsen af den ønskede kultur. 

Boks 6. Handleplan for implementering af ny organisering af økonomifunktionen 

Proces  
1. Tæt involvering af medarbejdere og ledelse i implementeringen.  
2. Personlig snak med alle medarbejdere.  
3. Intern omstrukturering. 
4. Temadag. 
5. Møder med centerchefer om organiseringen og deres forventninger. 

 
Struktur  

6. Organisering i serviceteam og delvis udstationering.  
7. Overordnet servicebeskrivelse med vægt på værdibaseret samarbejde.  
8. Månedlige møder med centerledelser. 
9. Fast dagsorden: Økonomiopfølgning, samarbejde og fagsager på vej. 
10. Ny teamleder med fokus på kompetencer, udvikling og samarbejde.  

 
Værdibaseret samarbejde og ny kultur 

11. Værdibaseret ledelse. 
12. Fælles kultur i økonomicentrets ledelse. 
13. Værdimæssig kompetenceudvikling af medarbejdere og organisation. 
14. ”Allignment” 
15. Kommunikation af det overordnede billede og de politiske prioriteringer.  

 
 



41 

 

Som led i handlingsplanen er iværksat en intern omorganisering af økonomicentret. 
Økonomifolkene i centret har hidtil været organiseret i to relativt adskilte teams, der 
med udpegelsen af en tredje teamleder, jf. nedenfor, kunne være blevet til tre 
adskilte søjler. En intern skarp opdeling i teams i økonomicentret harmonerer 
imidlertid ikke med målet om, at økonomicentret skal gå forrest i arbejdet med at 
nedbryde silotænkningen i den øvrige organisation.  

Fra 1. januar organiseres økonomikonsulenterne derfor i en enhed ”økonomiservice” 
med tre flydende chefer (med entydigt personaleansvar). Ud over at medvirke til at 
nedbryde de gamle kulturer33 i økonomicentrets teams og dermed skabe grobund for 
en ny fælles kultur, så skal den nye organisering sende et klart signal til resten af 
organisationen om, at økonomicentret er en stabsenhed med samarbejde og service 
som bærende opgaver. Den nye organisering af økonomicentret fremgår af figur 12. 

Figur 12. Ny organisering af økonomicentret.  

Center for Økonomi og Indkøb    

Økonomiservice  
Udbud  

og Indkøb 

 

Punkt 4 i handlingsplanen har været afholdelse af en temadag for alle medarbejdere 
i centret, hvor hovedfokus var på, hvilke værdier der skal kendetegne det nye center 
og samarbejdet med resten af organisationen. Metodisk var der tale om en guidet 
proces, hvor medarbejderne i grupper skulle skabe nogle fremtidsbilleder af, hvordan 
vi som center opleves i organisationen om et år - hvis den nye organisering skal 
betegnes som en succes. For at komme lidt dybere end ord og papir var det en 
forudsætning at fremtidsbillederne blev fremlagt kreativt. Resultatet var blandt andet 
digte, teaterstykker og en imitation af tv-serier. 

Punkt 5 i handlingsplanen er dialogmøder med hver af centerledelserne. Formålet 
med disse møder har til dels været at vise imødekommenhed og forståelse over for 
deres bekymringer i forhold til centraliseringen af økonomifunktionen. På møderne 
har jeg endvidere bevidst igangsat italesættelsen af de værdier, der skal være 
bærende for samarbejdet, hvis den ønskede kultur skal fremmes. Det har været 
vigtigt – men også udfordrende - at undgå, at møderne alene blev en diskussion af 
struktur og regler for samarbejdet.  

Den stærke fokus på værdier og servicekultur og iscenesættelsen af et ”rum” hvor 
centerledelserne har kunnet komme med deres forventninger til samarbejdet, har 
skullet medvirke til at opbygge tillid til og alliancepartnere for den nye organisering. 

                                            
33

 Jf. også Schein. 
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De medarbejdere, der skal arbejde tæt sammen med centerledelserne, har deltaget i 
møderne med centercheferne for at sikre et fælles sprog og en fælles forståelse34 af 
forventningerne til samarbejdet. 

4.3.3 Struktur 

Handlingsplanens næste fem punkter har haft fokus på den struktur, der skal være 
gældende fra 1. januar. Mens den politiske ramme fyldte meget hos 
økonomicheferne i de tre respondentkommuner, så var der hos de øvrige fagchefer 
og hos institutionsledere en høj grad af opmærksomhed på de strukturelle vilkår. 

Selvom jeg i handlingsplanen især har haft et ønske om at arbejde med kultur, så 
har vurderingen været, at en forudsætning herfor er, at de overordnede formelle 
rammer for den nye organisering er på plads. I Maslows terminologi har den formelle 
struktur været et basalt behov i organisationen, der har skullet opfyldes som 
forudsætning for at kunne arbejde med den værdibaserede samarbejdsform.  

Med handlingsplanen etableres fra 1. januar 
månedlige møder med en fast dagsorden. 
Dagsordenen sigter mod to delvist modsatrettede 
hensyn. Dels skal et fast punkt om kommunens 
overordnede økonomiske situation (orientering 
fra økonomicentret) bidrage til den ønskede 
helhedstænkning gennem involvering og øget 
forståelse. Dels skal punktet økonomiopfølgning 
øge økonomicentrets indsigt i fagområdet og 
dermed muligheden for at varetage den 
koordinerende rolle. Det kan af områderne 
opleves som kontrol. Endelig har dagsordenen 
nogle praktiske punkter, der skal sikre den 
almindelig drift og at området får den service fra økonomicentret, som det har behov 
for i løsningen af kerneopgaven.  

Endvidere udarbejdes en servicebeskrivelse, der beskriver arbejds- og 
ansvarsfordeling mellem økonomicentret og fagcentre, institutioner og direktion. 
Også denne sigter mod at skabe ro om de formelle rammer. Her har det været en 
afvejning af på den ene side hensynet til at den øvrige organisation har ønsket at 
servicebeskrivelsen bliver så detaljeret og præcis som mulig og på den anden side, 
at et fuldstændigt regelbundet samarbejde vil være i modstrid med ønsket om at 
samarbejdet især skal hvile på fælles værdier. Her er bevidst valgt at lægge 
hovedvægten på sidste hensyn og dermed at holde servicebeskrivelsen på et 
overordnet niveau, der giver plads til fleksibilitet og fortolkning – en strategi, der har 
været kraftigt udfordret undervejs i processen 

Med øje for at den formelle struktur også kan have en betydelig signalværdi,har det 
været vigtigt, at den interne organisering understøtter den nye kultur. Hvor 
medarbejderne i økonomicentret tidligere i høj grad har været opdelt efter de 
funktioner de varetog, så er centret fra årsskiftet – i forlængelse af nedbrydelsen af 

                                            
34

 ”Alignment” og ”line of sight”, jf. Boswell 2006. 

Boks 7. Dagsorden til møder 
 
Dagsorden: 

1. Kommunens overordnede 
økonomiske situation 
 

2. Økonomiopfølgning 
 

3. Sager på vej til fagudvalgene 
 

4. Status på bestillinger og 
samarbejde 
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de interne siloer, jf. handlingsplanens punkt 3 - opdelt i serviceteam målrettet de 
”kunder” vi servicerer. Der dannes således 8 serviceteam, hver rettet mod et af de 
større fagområder i kommunen. Signalværdien og symbolikken heri skal tydeliggøre 
over for både fagcentre og institutioner, at servicehensynet har vejet tungt i 
organiseringen, men også medarbejderne i økonomicentret, har klart fået signaleret, 
at de er del af en serviceenhed. 

Som led i handlingsplanen udpeges en ny teamleder. Et af hovedformålene hermed 
er at signalere, at forventningerne om stærkere analytiske og økonomifaglige 
kompetencer vil få en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Den nye teamleder 
får således som sit væsentligste arbejdsområde, at sikre kompetenceudviklingen af 
centret. Det gælder faglige kompetencer inden for økonomistyringen i 
økonomicentret og i den øvrige organisation, det gælder personlige kompetencer og 
det gælder processer og understøttende værktøjer.  

Udpegningen af den ny teamleder og de særlige ansvarsområder skal også bidrage 
til forståelsen i resten af organisationen af, at økonomicentret skal understøtte den 
samlede organisation. En ekstra teamleder skal endvidere sikre, at ”span of control” 
ikke bliver for stort for den enkelte leder, således at ledelsesrollen som ”katalysator” 
og ”tjener” kan opfyldes. Der er heri også en erkendelse af, at selvledende 
medarbejdere forudsætter en tæt ledelsesmæssig sparring om de værdier og 
målsætninger, der skal være guidende for selvledelsen. 

Sammenfattende er strukturen søgt tilrettelagt, så den i udtryk understøtter en 
servicekultur med et værdibaseret samarbejde.  

4.3.4 Værdibaseret samarbejde og ny kultur 

Handlingsplanens sidste fem punkter har særlig fokus på kulturskabelsen og de 
værdier, som skal kendetegne samarbejdet om økonomistyringen i organisationen.  

Inden handlingsplanens sidste punkter opridses er der behov for at genopfriske et af 
de grundlæggende dilemmaer i økonomistyringen: For fagchefer og 
institutionsledere er der en konflikt mellem to af de (mange) mål de skal leve op til. 
På den ene side bliver de målt på at levere den bedst mulige service inden for deres 
fagområde og på den anden side skal de tænke helhedsorienteret. På 
økonomiområdet er dilemmaet således, at hvis der er mulighed for at effektivisere 
eller omlægge servicen, så der frigøres et økonomisk råderum, skal det råderum så 
indgå i en fælles prioritering (helhedstænkningen) eller bevares i området til et løft af 
serviceniveauet (bedst mulig service)?  

Organisationsændringen er, jf. direktionens målsætninger med centraliseringen af 
økonomifunktionen, netop et udtryk for, at organisationens vægtning mellem de to 
mål ikke har været tilfredsstillende.  

Så længe økonomicentret opfattes som en serviceenhed, så er der ingen konflikt, 
men når økonomicentret skal løfte opgaven med at ”hjælpe” fagcentre og 
institutionsledere med at realisere og synliggøre effektiviseringsmuligheder mv., så 
er der en risiko for, at økonomicentret opfattes som de ”onde budgetbisser, der 
skærer igennem med manglende faglig forståelse og uretfærdige besparelser”. 
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Boks 8. Fredensborg Kommunes værdier: 

Vi er fokuserede og udadrettede  
Det betyder, at vi har fokus på borgerne og det, 
der skaber værdi. Vi har et fagligt fundament og 
en professionalisme, der understøtter 
borgernes retssikkerhed og involvering. Og vi 
udviser omhu og menneskelig forståelse.  
 

Vi er ambitiøse og fornyende 
Det betyder, at vi tør gå nye veje. Vi udvikler 
arbejdsmetoder og kompetencer. Vi er 
driftssikre i det, vi gør. Vi når det, vi vil - vi 
dokumenterer det og vil gerne sammenlignes 
med andre. Vi vil være et kommunalt fyrtårn!  
 
Vi har forskellighed og fællesskab  
Det betyder, at vi skaber resultater sammen. Vi 
deler viden og kræver mest af os selv i tillid til 
hinanden. Vores succes bygger på 
mangfoldighed.  

Faste strukturer, herunder regler og processer kan medvirke til at skabe 
gennemsigtighed og oplevelse af en vis retfærdighed, og dermed bidrage til et 
kulturskifte, men de gør det, jf. også erfaringerne fra respondentkommunerne, ikke 
alene. Der skal også ske en ændring af de værdier, der understøtter samarbejdet. 

Spørgsmålet er så, hvad det er for 
værdier der skal være bærende for 
samarbejdet. Tre værdier er 
identificeret som helt centrale for den 
ønskede kultur: Tillid, retfærdighed og 
ærlighed. Samarbejdet mellem 
økonomicentret og den øvrige 
organisation skal være baseret på 
gensidig tillid, herunder tillid til at 
økonomicentret forstår fagcentres 
situation og handler til alles bedste. 
Der skal være en oplevelse af 
retfærdighed, således at selvom man 
ikke er enige, så opleves de 
økonomiske dispositioner om f.eks. 
besparelser mv. som forståelige og 
retfærdige.  Og endelig skal 
samarbejdet være præget af ærlighed 
– en værdi som forudsætter tillid og 
retfærdighed. 

I den nuværende organisering er der nok ikke altid en oplevelse af, at 
økonomicentret forstår fagområderne godt nok og dermed opleves de økonomiske 
beslutninger uretfærdige. Fagområderne reagerer ved at skærme sig selv – om ikke 
ved at være direkte uærlige, så i hvert fald ved alene at fortælle dele af sandheden. 

En fokus på de værdier, der skal præge den nye kultur må naturligvis tage afsæt i 
kommunens gældende værdier, jf. boks 8.35 Under overskriften ”Vi har forskellighed 
og fællesskab” fremgår, ”vi skaber resultater sammen”, ”Vi deler viden” og vi har 
”tillid til hinanden”. Værdierne ”ærlighed” (vi deler viden) og tillid er således allerede 
mere eller mindre eksplicit en del af organisationens værdigrundlag og selvom ordet 
”retfærdighed” ikke direkte fremgår af kommunens officielle værdigrundlag, så ligger 
det implicit heri (i hvert fald vil uretfærdighed næppe være i overensstemmelse med 
kommunens værdier).  

Med udgangspunkt i denne korte værdi-gennemgang vil jeg nu vende tilbage til 
handlingsplanen. Handlingsplanens punkt 11 går på kravene til mig som leder. 
Økonomichefens rolle er således helt central for det ønskede kulturskifte. Jeg skal 
selv gå forrest og både den øvrige organisation og medarbejderne i økonomicentret 
skal opleve, at jeg agerer som jeg prædiker. Samarbejdet og handlinger skal således 
tage afsæt i de tre værdier. 

                                            
35

 De gældende værdier, udspringer af mange styringsparadigmer: Fagprofessionelle (fagligt fundament, 

professionalisme, kompetencer), Bureaukratiske: (retssikkerhed, driftssikre) NPM: (gå nye veje, dokumentation, 
sammenligne, skabe resultater), NeoWeberianske (fokus på borgerne, omhu, menneskelig forståelse). 
Relationelle: (tillid til hinanden, succes bygger på mangfoldighed, menneskelig forståelse) 
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Da jeg i organisationen i vidt omfang agerer via stedfortrædere, så er det helt 
afgørende, at den øvrige ledelse i økonomicentret også leder værdibaseret – og med 
samme værdier. Handlingsplanens punkt 12 er derfor at gøre de ugentlige 
ledermøder i centret mindre ”driftstunge” og mere strategiske. Det forudsætter, at der 
er klarhed om de forventninger jeg har til mellemlederne og at der er tryghed om 
deres rolle i organisationen. Det vil være det bærende tema i gennemgangen af den 
lederevaluering, der er gennemført i december og mellemledernes egne 
personaleudviklingssamtaler, som jeg tager med dem i starten af det nye år. 

Endvidere er der i handlingsplanen et initiativ rettet direkte mod medarbejderne i 
økonomicentret. Selvom jeg og de fire mellemleder formår at formidle og leve de 
værdier, medarbejderne skal agere efter, så skal medarbejderne ud over viljen også 
have kompetencerne til at kunne arbejde i overensstemmelse med disse værdier. 
Det er en væsentlig forudsætning for at de kan udøve den selvledelse, der er helt 
afgørende, når de har en fysisk placering ude i organisationen flere dage om ugen.  

Det vil i høj grad være i det daglige samarbejde mellem økonomikonsulenter og 
fagområder samt institutioner, at værdierne skal stå sin prøve. Det er i lige så høj 
grad økonomikonsulenterne, der skal evne at bevare interessenternes tillid til, at de 
loyalt varetager helhedens interesserer.  

Den nye teamleder får som nævnt et særligt ansvar for at sikre udviklingen af både 
faglige og personlige kompetencer hos medarbejderne. Til sidstnævnte hører også 
kompetencen selvledelse, hvor vores primære ledelsesopgave er, at medarbejderne 
forstår de mål og de værdier, der skal være styrende for deres arbejde, når de skal 
agere og prioritere i det daglige. Det skal ske med det kulturarbejde, der er sat i 
gang, men også – og måske i særdeleshed – i det daglige ledelsesarbejde, hvor vi 
skal evne at balancere i de konflikter, der uundgåeligt vil være med fagområderne. 

Punkt 11-13 i handlingsplanen har rettet sig nedad og udad i organisationen. 
Imidlertid er det vigtigt, at når sager eller konflikter når direktionen eller det politiske 
niveau, så er der også hos dem en forståelse for, at det ikke bare drejer sig om at slå 
en streg mellem nogle tal, men at afgørelserne vil have betydning for 
organisationskulturen. Hvis der opnås en ”retfærdig” løsning mellem økonomicenter 
og et fagområde, men løsningen efterfølgende omgøres i direktionen og/eller i den 
politiske behandling, så vil tilliden hurtigt kunne få et knæk. Derfor retter 
handlingsplanens punkt 14 sig opad i organisationen.  

Jeg skal som leder evne at formidle ikke bare tallene, når der skal træffes 
beslutninger, men også de værdier, der ligger til grund for anbefalingerne i den givne 
sag. Det skal ske både i de skriftlige fremstillinger og i dialogen på møderne i 
direktion og i økonomiudvalg. 

Endelig skal der gøres en indsats for at formidle den overordnede situation i 
kommunen, jf. også det faste punkt på dagsordenen til månedsmøderne. Hvis 
økonomikonsulenter og fagområder skal tage ansvar for helheden, så skal de også 
forstå, hvordan helheden ser ud. I hverdagen er der, med de begrænsede 
ressourcer, en betydelig risiko for gå fra sag til sag uden at få løftet blikket. Det vil 
være mit og centrets ansvar, at få sat de enkelte sager ind i en større helhed. 
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5  Konklusion og perspektivering 

5.1 Konklusion 

Efter en stærk tendens i den offentlige sektor mod decentralisering og etablering af 
stærke, handlekraftige, selvbærende enheder i kølvandet på New Public 
Management bølgen, har der de senere år været en tendens i såvel staten som 
kommunerne mod en øget centralisering. En tendens båret af en tro på 
stordriftsfordele og ønsket om at sikre bedre mulighed for koordinering på tværs. 

Fredensborg Kommune er organiseret i en koncernmodel med fælles stabscentre på 
blandt andet økonomiområdet. Men rod i den basale økonomistyring i kommunens 
første år har medført, at der er ansat økonomikonsulenter på fagområderne. Som en 
uønsket følgevirkning heraf har fagområderne lukket sig tættere om sig selv med 
øget silotænkning og mindre gennemsigtighed i fagområderne som følge. 

Med henblik på at forbedre koordinering og mindske silotænkning centraliseres 
økonomifunktionen fra 1. januar 2014, hvor otte decentrale økonomimedarbejdere 
flyttes referencemæssigt fra fagområderne til økonomicentret.  

Centraliseringen forbedrer i sig selv mulighederne for koordinering og prioritering på 
tværs af organisationen gennem øget central indsigt i fagområderne. Men skaber 
organisationsændringen også den ønskede ændring af kulturen, således at der i 
organisationen er en større opmærksomhed på helheden? 

Erfaringerne fra de tre undersøgte kommuner tyder på, at de strukturelle ændringer 
skal suppleres med et bredere ledelsesmæssigt fokus, hvis målet med 
organisationsændringen skal nås. 

I to af de tre kommuner kan den ledelsesmæssige tilgang bedst beskrives ud fra den 
politiske ramme. Fokus hos økonomichefen har ud over analyse og design af 
rammerne for organisationen været på koalitionsbygning og de relative magtforhold. 
Der er forskelle på de to økonomiafdelingers relative magtposition i forhold til den 
øvrige organisation, men samarbejdet i de to organisationer kan bedst karakteriseres 
ved løbende forhandlinger og kompromiser i kampen om ressourcerne. Det gælder 
også i forhold til ledelsesretten over de økonomiske konsulenter.  

Den organisatoriske centralisering i de to kommuner har ikke ændret på de 
forskellige subkulturer. Det primære resultat har været, at de økonomikonsulenter, 
der er flyttet, har adapteret den eksisterende kultur i økonomicentret – eller har 
forladt organisationen.  

I den sidste kommune har økonomichefens fokus i højere grad rettet sig mod HR-
rammen. Samarbejdet mellem økonomicenter og fagcentre er præget af gensidig 
tillid og respekt og et løbende tæt samarbejde. Der lægges stor vægt på gode 
personlige relationer som forudsætning for en velfungerende organisation. 

Det har givet økonomicentret en god indsigt i områderne, men analysen peger på, at 
det heller ikke her er lykkedes fuldt ud at skabe den ny fælles kultur, som er målet i 
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Fredensborg Kommune. De gode relationer synes delvist at være ”købt” gennem en 
accept af silotænkningen i fagcentrene. 

Sammenfattende peger analysen på, at det forudsætter en bredere ledelsesmæssig 
indsats, hvis organisationsændringen i egen organisation skal blive en succes målt 
på de kriterier, som direktionen har stillet op. Den for en økonomiafdeling typisk 
rationelle funktionalistiske tankegang, er således ikke tilstrækkelig. Ledelsesrollen 
skal ud over arkitekten også favne katalysatoren og tjeneren, advokaten, profeten og 
poeten. 

Den organisatoriske centralisering af økonomifunktionen, der alene retter sig mod 
det øverste af kulturens tre lag; artefakterne, skal således suppleres med en indsats 
rettet mod værdierne i organisationen. I afhandlingen identificeres tre værdier, som 
essentielle for den ønskede kultur: Tillid, ærlighed og retfærdighed.  

Med afsæt i de tre værdier opstilles en 15 punkts handlingsplan for implementering 
af organisationsændringen. Planen retter sig mod etablering af de formelle strukturer 
og processer i den nye organisation. Men den adresserer også direkte arbejdet med 
at skabe en ny fælles kultur.  

Hvis kulturændringen skal lykkes, så skal værdierne forankres bredt i 
organisationen. Ledelsesopgaven retter sig derfor både vertikalt mod fagcentre og 
institutioner og horisontalt mod direktion, byråd og medarbejdere. Der har derfor 
været lagt vægt på, at de identificerede værdier harmonerer med kommunens 
overordnede værdisæt. 

I dagligdagen sker ledelsen af organisationen i vidt omfang via stedfortrædere. 
Ledelsesopgaven retter sig derfor også mod egne mellemledere og medarbejdere. 
Med handlingsplanen formidles værdier og organisatoriske mål, som en 
forudsætning for medarbejdernes selvledelse.  

En ny kultur med fælles værdier skal understøtte den ønskede økonomistyring så 
denne bliver så overskuelig og gennemsigtig som mulig. Det skal muliggøre, at 
fagcentre og institutioner kan koncentrere sig om kerneopgaven som er 
velfærdsproduktion, jf. citatet fra afhandlingens indledning. 
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5.2 Perspektivering 

Afhandlingen har taget udgangspunkt i en konkret ledelsesmæssig udfordring, hvor 
jeg som økonomichef har en central rolle i implementeringen af en 
organisationsændring. Fokus i afhandlingen har været egen ledelse: Hvad kan jeg 
gøre for at sikre, at organisationsændringen fører til de ønskede mål.  

Med afhandlingen har jeg forsøgt brede mine reflektioner lidt ud i forhold til den 
primært analytiske tilgang jeg normalt anlægger. Det er blandt andet sket gennem 
valget af Bolman og Deals multi-ramme perspektiv.  

En grundlæggende modernistisk tankegang dog stadig igennem. Centraliseringen af 
økonomikonsulenterne betragtes ud fra et lineær, sekventielt udgangspunkt med 
overgangen fra en organisering til en anden. Opgavens afsæt i Schein bunder i en 
tro på, at kulturen kan påvirkes blandt andet gennem arbejdet med organisationens 
værdier. Den empirisk, analytiske tilgang inden for hver af Bolman og Deals fire 
rammer udmøntes tillige i en handlingsplan med 15 konkrete initiativer. 

Opgaven tager udgangspunkt i den traditionelle action research cycle36; diagnose – 
planlægning – handling – evaluering. Om end handlingsplanen måske fremstår 
sådan, så er den altså ikke endelig eller uforanderlig. Resultaterne vil løbende skulle 
evalueres og handlingsplanen finjusteres eller suppleres med andre initiativer. 

Afgrænsningen af opgaven har betydet en række fravalg, der kan danne grundlag for 
videre forskning i egen organisation. Gruppedynamikkerne hos økonomi-
konsulenterne, egne teamledere og blandt fagcheferne har kun været overfladisk 
berørt. Dybere indsigt heri og initiativer rettet direkte mod disse dynamikker vil uden 
tvivl kunne kvalificere handlingsplanen yderligere. 

Opgavens fokus har endvidere været centreret om økonomistyringen. En bredere 
styringsmæssig tilgang vil kunne medvirke til at kvalificere de kræfter, der er på spil 
under organisationsændringen. For aktørerne i organisationen er kravet om god 
økonomistyring blot et blandt mange og ofte modsatrettede krav, herunder faglige 
krav, politiske prioriteringer, lovgivningsmæssige krav osv. 

I opgaven rejses spørgsmålet om det overhovedet er muligt at skabe en fælles 
kultur. En alternativ forståelse af organisationen som en række underkulturer, der må 
tages for givet vil rejse nye styringsmæssige udfordringer.  

Erfaringerne fra de tre respondentkommuner peger på, at det muligvis er tættere på 
virkeligheden. Hvad vil det i givet fald betyde for min ledelsesopgave? Vil nærmere 
analyser af modkulturer og forstærkende kulturer i forhold til den ønskede 
organisationskultur kunne bidrage? Hvordan vil handlingsplanen skulle se ud, hvis 
det på forhånd var opgivet at ændre kulturen?  

 

  

                                            
36

 F.eks. Coghlan 2001 
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5.3 Egen ledelsesmæssige læring 

Masterafhandlingen er kulminationen på 3½ års studier og der skulle derfor gerne 
kunne dokumenteres en betydelig forskel i masterafhandlingen i forhold til, hvis 
denne var skrevet i starten af studiet. I det personlige udviklingsforløb fra studiets 2. 
semester opstillede jeg en række personlige mål ud fra mit personlige udgangspunkt 
ved studiets start. Tilsammen udgør de et godt grundlag for evaluering af min læring 
på MPG’en. 

Mit personlige udgangspunkt  

Styrker 

 Rolig/overblik 

 Analytisk/Strategisk 

 Tæft /involverende 

Udfordringer – og udviklingsfokus 

 Formulering af visioner 

 Implementering af forandringer 

 Motivation og udvikling af 
medarbejdere 

Visioner og drømme 

 Gøre en forskel 

 Robust økonomi med plads til nye 
tiltag 

 Bredere samarbejde / gennem-
slagskraft 

Værdier 

 Integritet/troværdighed 

 Respekt 

 Brugere/borgere i fokus 

 

Mine personlige udviklingsmål 

 Jeg vil udvikle mine evner som personaleleder – Blive bedre til at skabe 
udvikling og kompetenceløft hos medarbejdere.  

 Jeg vil blive mere tydelig i visioner og mål for afdelingen/organisationen. 

 Jeg vil styrke mine refleksive kompetencer – kunne sætte mig lidt udenfor 
situationen.  

 Jeg vil blive bedre til arbejde med processer – og mindre utålmodig i 
forhold til resultaterne. 

 Jeg vil blive bedre til at sætte mål for og implementere 
strategiske/organisatoriske forandringer. 

 

Afhandlingens udgangspunkt er en organisatorisk forandring – en centralisering 
af økonomifunktionen. Forandringen udfordrer mig på en række 
ledelsesmæssige kompetencer. Den ny organisering af eget center skal 
designes og implementeres. Strukturen indebærer at ledelsen heraf skal ske 
gennem ledere – og dermed behov for fokus på at kunne sætte retning og 
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formidle visionerne med organisationsændringen. Der skal arbejdes med 
motivationen hos medarbejderne og evnen til at sætte fælles retning.  

Endvidere skal der fokus på den horisontale ledelse, dvs. ledelse af den øvrige 
organisation, som skal have ejerskab til den nye organisering. I en positivistisk 
tankegang skal der etableres processer og udvikles nye styringsværktøjer, 
mens der ud et mere hermeneutisk, paradigmatisk synspunkt skal arbejdes 
med kulturen og opfattelsen i organisationen af centraliseringen. Jeg er ikke i 
tvivl om, at såfremt afhandlingen havde været afleveret i starten af studiet, så 
havde den positivistiske tilgang været langt mere dominerende.  

Fokus på medarbejderne har i særlig grad ligget bag valget af fagene HRM i 
det moderne arbejdsliv og herunder ledelse af selvledende medarbejdere samt 
samtalen som positivt ledelsesredskab. Denne del af ledelsen er dog også 
blevet udfordret i reform- og forandringsteorien og styringsfagene og ikke 
mindst i innovationsledelse. 

Valget af faget kommunikation og ledelse tog især afsæt i ønsket om at udvikle 
evnerne til at lede organisationen gennem blandt andet formidling af klare 
visioner og mål, men også i et mere basalt behov for at kunne kommunikere 
bedre med politikere, centerchefer og institutionsledere og i et 
netværksteoretisk perspektiv – øvrige interessenter.  

De direkte styringsrelaterede fag som økonomisk styring og organisering, 
offentlig styring og performance management har givet nye værktøjer til 
implementering af forandringer/reformer med udgangspunkt i blandt andet 
etableringen af en ny skolestruktur i kommunen og motivationsfaktorer hos 
forskellige aktører i den daglige styring. 

I afhandlingen er dette afspejlet i især reflektionsniveauet, der udover 
refleksioner over motivation og handlemuligheder inden for den økonomiske 
diskurs også bevæger sig ud af de positivistiske paradigme. Det kommer 
tydeligst til udtryk gennem den betydning jeg i opgaven har tillagt kulturen i 
organisationen og det magtpolitiske spil, der også er en del af 
organisationsændringen.  
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7 Bilag 

Bilag 1. Interviewguide 

Tak fordi du vil tage dig tid til at tale med mig. 

Indledning og rammesætning. ”Vi overvejer i Fredensborg om vi skal foretage en 
centralisering af økonomifunktionen i stil med den organisering I har her i 
kommunen. En sådan model har på det mere teoretiske plan en række fordele og en 
række ulemper. Med interviewet ønsker jeg at afklare, hvordan en sådan model 
bedst muligt imødekommer de overordnede krav til økonomistyringen. 
Udgangspunktet i interviewet er din situation – og altså, hvordan organiseringen 
bedst muligt kan støtte op om dine arbejds-/ledelsesopgaver. 

Dine svar vil indgå i overvejelserne om, hvordan vi organiserer os i Fredensborg 
Kommune og vil tillige indgå i en masterafhandling. Dine svar vil være anonyme og 
fortrolige. 

Spørgsmål kun til økonomichefen: 

1. Hvordan vil du beskrive jeres nuværende organisering af økonomicentret. 
2. Vil du fortælle lidt om processen og overvejelser frem mod valget af denne 

organisering? 
3. Hvordan har centrale interessenter medvirket til eller modarbejdet processen? 

Er det din vurdering at der i dag er stærke interesser mod den valgte 
organisering? 

4. Hvad er det centrale mål med økonomistyringen i dine øjne? (åbent 
spørgsmål, men kan suppleres med svarmuligheder: budgetoverholdelse, 
kontrol, grundlag for tværgående prioritering, sikre effektiv tilrettelæggelse af 
servicen, hjælpe decentrale ledere?) 

Spørgsmål til økonomichef, fagchefer og institutionsledere. 

1. Hvordan synes du den nuværende organisering af jeres økonomifunktion (en 
central organisering) fungerer? Hvilke fordele og ulemper er i dine øjne med 
denne organisering? (åbent spørgsmål, der leder frem til en bredere 
svarramme – og dermed giver et indblik i den interviewedes verdensbillede). 

2. Hvad oplever du fungerer godt i det daglige samarbejde med 
økonomiafdelingen? Hvad fungerer mindre godt? (Eksempler som kan 
trækkes frem, hvis den interviewede ikke selv kommer med noget: dialog, 
procedurer, budgetopfølgning, møderækker).  

3. Har du forslag til, hvordan samarbejdet kan forbedres? 
4. Et samarbejde mellem økonomi og de decentrale enheder kan være bundet op 

på faste regler og procedurer og/eller i højere grad være værdibaseret. Hvad 
synes du bedst beskriver jeres samarbejde. Er der træk fra kommunens 
værdier, som du ser afspejlet i samarbejdet – eller modsat værdier som bliver 
tilsidesat i jeres samarbejde? Hvilke værdier? 

5. Hvad har efter din vurdering størst betydning for, hvordan samarbejdet 
fungerer? Har nogle af nedenstående forhold betydning?  En præcis 
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samarbejdsaftale, holdning/kultur hos økonomichefen/ økonomikonsulenterne, 
den politiske holdning til økonomistyringen, andet?  Hvad mener du er det 
vigtigste? Vil du begrunde hvorfor? 

6. Har der i forbindelse med skiftet fra en decentral til en central økonomifunktion 
eller efterfølgende været ændringer i procedurer/processer/mødestrukturer 
eller andet for at fremme/forbedre samarbejde/koordinationen mellem 
økonomifunktionen og din institution/center/afdeling?  

7. Hvordan er ansvarsdelingen mellem dig og økonomiafdelingen i den 
nuværende organisering? Hvem har ansvaret for den faglige udvikling? For 
budgetoverholdelse? For en effektivisering af opgaveløsningen? Er der på 
nogle af områderne tale om et delt ansvar? Hvis du var ansat under en 
anden/tidligere organisering af økonomifunktionen, hvordan synes du så 
ansvarsdelingen har rykket sig? (med ”hvordan” gøres spørgsmålet bevidst 
ledende. Interviewpersonen får sværere ved at sige, at der ikke er forskel. 
Spørgsmålet skal i højere grad lægge op til refleksion os den interviewede) 

8. Hvis du var ansat under en anden/tidligere organisering, hvad ser du så af 
fordele ved den nye centrale organisering? Hvad ser du af ulemper? Er der 
efter din vurdering noget man kunne gøre for at få den centrale organisering til 
at fungere endnu bedre? 

9. Har du tidligere været på en anden arbejdsplads, hvor der var bedre eller 
dårligere erfaringer med en centraliseret økonomistyring? Er der nogle 
erfaringer herfra som efter din mening kan forbedre samarbejdet i den 
organisation du er i nu? 

10. Hvad er efter din mening det centrale mål med økonomistyringen? Hvordan vil 
du beskrive økonomicentrets hovedopgave i dine øjne? (åbent spørgsmål, 
men kan suppleres med svarmuligheder: budgetoverholdelse, kontrol, 
grundlag for tværgående prioritering, sikre effektiv tilrettelæggelse af servicen, 
hjælpe decentrale ledere?). Tror du dit svar ville være anderledes, hvis du var 
byrådsmedlem eller kommunaldirektør? 

11. Hvordan tror du holdningen er hos dine kollegaer på samme ledelsesniveau 
som dig til ovenstående spørgsmål? Er dine svar repræsentative eller tror du 
der vil være meget delte holdninger? 

Afslutningsvist vil jeg læse tre karakteristikker op af økonomicentret. Jeg vil gerne 
bede dig om at fortælle, hvilken af de tre karakteristikker du mener passer bedst i 
jeres organisering? 

 Økonomicentrets væsentligste rolle er at sikre den samlede økonomi. Det 
afspejler sig i økonomichefens og økonomikonsulenternes ageren. De har 
fokus på budgetoverholdelse og effektiviseringer. Samarbejdet retter sig 
primært mod at vi overholder budgettet og høster mulige effektiviseringer og 
besparelser til kommunekassen. 

 Økonomicentret er en tværgående støttefunktion, hvis væsentligste opgave er 
at støtte op om arbejdet med at levere de kommunale kerneopgaver. Det 
afspejler sig i det daglige samarbejde, hvor økonomifunktionen støtter op om 
mine ledelsesmæssige opgaver og konstruktivt bidrager til en udvikling af 
kerneopgaverne. 

 Økonomicentrets opgaver er selvstændige opgaver med budget og regnskab 
og klart adskilt fra de kommunale kerneopgaver. Samarbejdet mellem 
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institutioner/centre og økonomi er relativt mekanisk og bygget op omkring 
nogle faste procedurer. Reelt er der ikke nogen gensidig 
påvirkning/interaktion mellem hinandens arbejde 

Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget interviewet ikke er kommet omkring, som 
du gerne vil sige noget om? 

Jeg skal nu tilbage og analysere de svar jeg har modtaget. Må jeg gerne ringe til dig 
med et op følgende spørgsmål, hvis den efterfølgende analyse giver anledning 
hertil? 

Bilag 2. Sammenskrivning af interview (CD-rom) FORTROLIGT 

Bilag 3. Direktionsnotat om ny organisering af økonomifunktionen (CD-rom) 

Bilag 4. Interview lydfiler (CD-rom) FORTROLIGT 


