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Abstract 

Since the 1990’s, the debate concerning public management in Denmark has had a growing 

focus on innovation. This is considered important by the government, because there is concern 

for maintaining a quality welfare system without putting the economy at risk. 

Due to the Finance Act of 2011, the former Danish government alongside of “Dansk 

Folkeparti” and ”Kristendemokraterne” launched an experiment in cooperation with various 

independent municipalities, which was inspired by recent reforms aimed at reducing 

bureaucracy in local government . It was agreed upon to set nine selected municipalities free 

from a number of legislative measures. This was carried out in order to gain insight into newer 

possibilities concerning government regulation and the municipalities organization of tasks. 

The idea of the extensive project, as the experiment with independent municipalities is, is to 

ensure the testing and development of new ways to manage and organize citizen-focused 

service. The experiment represents a departure from unnecessary process requirements and 

documentation based on routines. The nine municipalities should ideally be able to fulfill their 

responsibilities in a smarter and less bureaucratic fashion, so that employees have more time 

for municipal core functions related to schools, children and the elderly. 

A strong element of this experiment is the provision of increased space for administrative 

leadership, with a focus on the needs of citizens and high professional quality. 

This thesis analyzes this experiment with the independent municipalities using Foucault's 

analytics of power. With this theory, it is analyzed how the experiment with independent 

municipalities creates new types of knowledge, subject positions and forms of power. It is 

examined whether the experiment has a positive effect by looking at the space for management 

the experiment creates. 

The thesis is founded in the maneuverability the independent municipalities have been given by 

the opportunity to rethink management. Therefore the thesis contributes to the debate about 

these challenges related to public management.  
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Problemfelt 

I forbindelse med Finanslovsaftalen 2011 blev den tidligere VK-regeringen, Dansk Folkeparti 

og Kristendemokraterne enige om at fastholde ambitionen om fortsat at udvikle de måder, 

hvormed den offentlige sektor leverer borgernær service herunder gennem afbureaukratisering. 

Forligspartierne blev enige om et vidtgående initiativ om at sætte fem udvalgte kommuner fri 

for en række lovgivningsmæssige tiltag for at hente inspiration til at nytænke statslig regulering 

og kommunal opgavetilrettelæggelse (Bekendtgørelse af lov om frikommuner, 2010). 

Indenrigsministeren skrev d. 22. december 2010 et brev til alle kommunerne, hvor han 

opfordrede dem til at ansøge om at blive frikommune i perioden 2012-2015. På grund af mange 

gode ansøgninger valgte Indenrigsministeriet at udvide antallet af frikommuner fra fem til ni. 

Ud af 19 ansøgere blev Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, 

Vesthimmerland og Viborg Kommune valgt. I den forbindelse udtalte Bertel Haarder i sin 

position som Indenrigsminister positivt omkring forsøget: ”Jeg glæder mig til at se ni 

ubureaukratiske og ambitiøse kommuner vise, hvad frit kommunalt selvstyre kan udrette.” 
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(avisen.dk
1
). Også Vejle Kommunes Borgmester Arne Sigtenbjerggaard så frem til et helt nyt 

arbejdsgrundlag for byrådet: 

 "Vi vil meget gerne slippe for bureaukrati og gøre den offentlige service 

mere effektiv. Det er en utrolig vigtig vej for os at gå i en tid, hvor vi ikke 

får flere penge, at vi kan gøre tingene på en smartere måde." (avisen.dk
2
) 

Kriterierne for at blive udvalgt som frikommune var, at ansøgningen skulle være vedtaget i 

kommunalbestyrelsen, de valgte frikommuner tager politisk ansvar for de igangsatte forsøg 

over for egne borgere, frikommunerne forpligter sig til at informere borgere og virksomheder 

om tiltag samt en evalueringspligt (Bekendtgørelse af lov om frikommuner, 2010). 

Tanken med et prestigeprojekt som frikommuneforsøget er at sikre udvikling og afprøvning af 

helt nye måder at styre og tilrettelægge den borgernære service på. Forsøget skal gøre op med 

unødvendige proceskrav og dokumentation baseret på rutiner. De ni kommuner skal kunne løse 

deres opgave smartere og mindre bureaukratisk, så de ansatte får mere tid til de kommunale 

kerneopgaver som skoler, børn og ældre. Den kommunale kerneydelse skal være i centrum for 

styringen og skabe øget fagligt rum i opgaveløsningen for på den måde at give borgerne en 

bedre kvalitet i den offentlige service (ibid.). Det indgår derfor som ét aspekt i 

frikommuneforsøget at skabe forøget rum for administrativ ledelse med fokus på borgernes 

behov og høj faglig kvalitet. Implementeringen af frikommuneforsøget udspiller sig 

sideløbende med, at kommunen skal varetage daglige driftsmæssige mål, hvorfor en central 

problemstilling i forhold til at realisere frikommuneforsøget er foreneligheden mellem 

bureaukrati og innovation. På trods af denne bekymring skal frikommuneforsøget inspirere 

kommunerne til nye interne styrings- og ledelsesformer. Frikommunerne kan f.eks. gøre op 

med en topstyret organisering med mange ledelseslag, der indskrænker den enkelte leders rum 

for ledelse. Samtidig kan den enkelte pædagog, sosu-assistent og lærers mulighed for at 

iværksætte innovative og effektive indsatser i samarbejdet med borgerne styrkes. 

(Bekendtgørelse af lov om frikommuner, 2010). Forsøget med frikommunerne giver således 

lejlighed til at afdække konsekvenserne af statslige regler og krav og dermed inspiration til at 

justere dem og giver samtidig mulighed for at afprøve nye styrings- og ledelsesformer i 

kommunerne. 

                                                             
1
 http://www.avisen.dk/kommune-jubler-over-nyvunden-frihed_144600.aspx) 

2
 http://www.avisen.dk/kommune-jubler-over-nyvunden-frihed_144600.aspx 
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Afbureaukratisering er ikke noget nyt 

Mindre bureaukrati har betydning både for borgerne og for medarbejderne i den offentlige 

sektor. Borgerne skal opleve en smidig og velfungerende offentlig sektor, de ansatte skal føle, 

at de kan bruge mere tid på kerneopgaverne og de offentlige ledere skal have størst muligt 

råderum til at træffe egne beslutninger. Den forhenværende borgerlige regering gennemførte fra 

2001 en række initiativer for at sikre større rum for lokal prioritering og nytænkning i 

kommunernes opgaveløsning. Eksempler herpå er Frihedsbrevet fra 2002, Udfordringsretten 

fra 2008 og afbureaukratiseringsplanen ”Mere tid til velfærd” fra 2009.  

Allerede i 1980’erne blev der gennemført en række frikommuneforsøg i de nordiske lande. Det 

var meget forskelligt, i hvor høj grad landene gennemførte systematiske evalueringer af disse 

frikommuneforsøg. F.eks. gjorde Norge det i langt højere grad end Danmark. Da loven om 

frikommuneforsøg blev vedtaget i Danmark i 1980’erne, rejste tre oppositionspartier ellers krav 

om, at der skulle foretages en uafhængig evaluering. Men den daværende Indenrigsminister 

afviste angiveligt forslaget, fordi hun helt grundlæggende tvivlede på, at forskningen ville 

kunne bidrage med en viden, der ville være relevant for hendes område (Pedersen, 2012). Der 

blev således kun i meget begrænset omfang gennemført evalueringer, der gik på tværs af flere 

kommuner (ibid.). I forbindelse med frikommuneforsøgene i Danmark nu – små 30 år senere – 

er det vigtigt at lære af fortiden. I ansøgningerne om frikommuneforsøg vil det nu kræves, at de 

enkelte kommuner skitserer evalueringen af hvert forsøgsforslag. Det betyder, at kommunerne 

har lavet individuelle evalueringsdesign for deres projekter. Styrken ved den model er ifølge 

regeringen, at det sikres, at der kommer en intern evalueringsproces, hvor der samles erfaringer 

op i den organisation, der gennemfører forsøgene.  

Efter regeringsskiftet i 2011 valgte den nye regering at fortsætte frikommuneforsøget under 

Økonomi- og Indenrigsministeriet uden at ændre noget i frikommuneloven. Den offentlige 

sektor skal have større frihed til at tilrettelægge velfærdsopgaverne, og frikommuneforsøget 

kan være med til at provokere forandringer og forbedringer frem. Det mener Økonomi- og 

Indenrigsminister Margrethe Vestager som siger: 

”Der er meget, vi kan gøre bedre i den offentlige sektor, og vi kan gøre 

det på en måde, der trækker på medarbejdernes faglighed og engagement 

samt ledelsens konkrete ansvar for, hvad der foregår. Det handler om en 
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større frihed til at tilrettelægge tingene og mere fokus på, hvad der skal 

komme ud af det.” (b.dk
3
) 

Margrethe Vestager kalder desuden hele idéen med frikommuner og udfordringsret 

”interessant”, men mener også, at der skal mere til end politisk vilje for at skabe forandringer: 

”Det kræver dog, at der ikke kun er politisk vilje bag, men at borgerne 

også har en interesse i det, for resultatet undervejs kan godt være, at man 

får forskellige tilbud og forskellige muligheder, fordi man er i forskellige 

situationer.” (b.dk) 

På den måde udfordrer hele tilgangen også borgernes universelle rettigheder, uanset hvilken 

kommune man bor i. Frikommuneforsøget omfatter som udgangspunkt alle kommunale 

opgaveområder, men til trods for de frie rammer er det vigtigt, at forsøgene ikke tilsidesætter 

borgernes retssikkerhed, nationale hensyn som grundloven, miljø, rigets sikkerhed etc. samt 

gældende EU-lovgivning og internationale forpligtelser (Bekendtgørelse af lov om 

frikommuner, 2010).  

 

Beskæftigelse- og skoleområdet dominerer forslagene 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget 286 konkrete forslag fra de ni frikommuner til 

lovgivningsmæssige ændringer. Beskæftigelses-og skoleområdet er de fagområder, hvor klart 

størstedelen af forslagene har koncentreret sig om. De ni frikommuner begyndte på selve 

implementeringen d.1. januar 2012, og ordningen løber frem til udgangen af 2015. Udover de 

forslag kommunerne i forvejen har fået godkendt, kan frikommunerne løbende i 

forsøgsperioden indsende ansøgninger om nye tiltag.   

Går vi lidt dybere ned i ansøgningerne gives der talrige eksempler på konkrete regler, som 

opfattes som generende for såvel borgerne som medarbejderne. De ansatte oplever, at de 

spilder tid på grund af ”ufleksible”, ”bureaukratiske regler og krav”, og borgerne oplever 

besværlige og tidskrævende regler, som skaber unødige frustrationer. Generelt handler 

ansøgningerne om, at man ved at blive fritaget fra en eller flere regler kan optimere og forenkle 

arbejdet med borgerne og derved opnå en øget effektivitet og/eller kvalitet (Pedersen, 2012). 

                                                             
3
 http://www.b.dk/politiko/vestager-vil-give-det-offentlige-mere-frihed 

http://www.b.dk/politiko/vestager-vil-give-det-offentlige-mere-frihed
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Hvis man ser nærmere på, hvilke typer indsatser kommunerne ønsker at iværksætte, kan man 

se, at forsøgene i høj grad drejer sig om at blive fritaget for regler om tilrettelæggelsen af 

administrationen. Fredericia Kommune stikker på mange måder ud fra mængden af 

frikommuner, idet de ikke rigtigt søger om at blive fri for nogle konkrete regler. Det betyder 

imidlertid ikke, at denne kommune er mindre eksperimenterende end de øvrige, men blot at det 

ikke nødvendigvis er konkrete forsøgshjemler, de vil have dispensation for, at kommunen kan 

begynde at eksperimentere. Her er frikommuneforsøget i højere grad en del af en 

innovationsproces, der har været i gang i flere år. Dette rejser imidlertid spørgsmålet om, 

hvorvidt det er en stram central styring og konkrete lovgivningsmæssige regler, der forhindrer 

kommunerne i at eksperimentere, eller om de allerede har muligheden under de eksisterende 

regler.  

Man kan hertil sige, at forsøget pr. januar 2012 i højere grad beskriver, hvad man vil af med, 

end hvad man vil stille i stedet for. Men med igangsættelsen af frikommuneforsøgene pustes 

der imidlertid ild til entreprenørånden i kommunerne. Det er nu, hvor kommunerne har fået 

status af frikommuner og begynder at implementere ændringsforslagene, at der for alvor bliver 

sat gang i at udvikle ideer til, hvad det så er, denne frihed skal bruges til. 

 

Frikommuneforsøgets dobbelthed 

Foreløbig har vi lært, at 9 frikommuner per 1. januar 2012 er begyndt implementeringsarbejdet 

af de næsten 300 forsøgsforslag. Frikommunerne har relativt frie tøjler til selv at definere, 

hvordan de godkendte forslag skal implementeres så længe de enkelte forslag hen mod 

slutningen af forsøgsperioden evalueres. 

De godkendte forslag, vil vi argumentere for, er den ene dimension af frikommuneforsøget. For 

som vi oven over har beskrevet, udtrykkes der i lov om frikommuner udover forslagene også et 

ønske om, at frikommuneforsøget skal ”(...) inspirere kommunerne til nye interne 

organiserings- og ledelsesformer.” (Bekendtgørelse af lov om frikommuner, 2010). I lov om 

frikommuner beskrives dette også på en anden måde, idet kommunerne skal fastholde ”(...) 

fokus på den del af forenklingsindsatsen, som ikke vedrører statslige regler.” (ibid.). Vi har 

altså at gøre med to frisættende dimensioner, der er indbygget i frikommuneforsøget. Den ene 

dimension er juridisk og retter sig mod helt konkrete ændringer i lovpraksis, som giver 
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mulighed for f.eks. mere fleksibel holddeling i folkeskolen eller flere muligheder for 

tilkøbsydelse i ældreplejen. Den juridiske dimension har hovedsagelig sagsbehandlerne som 

styringsobjekt, specielt for at smidiggøre kontakten med borgerne. Den anden dimension er 

styringsmæssig og har de administrative topledere i kommunerne som styringsobjekt. Den 

styringsmæssige dimension er mere mental, idet der ikke stilles konkrete værktøjer eller regler 

for, hvordan frikommuneforsøget skal give mindre bureaukratisk styring. Der ligger en stor 

tiltro til den kommunale innovationsevne og at selve stemplet ”frikommune” er 

mulighedsskabende. 

Vi mener det er vigtig at holde sig de to dimensioner for øje for hele forståelsen af 

frikommuneforsøget. Dobbeltheden er fundamentet i frikommuneforsøget, da de to 

dimensioner også skaber et todelt frisættende potentiale. På den ene side håber man på, at de 

kommunale topledere kan være mere innovative og skabe mindre internt bureaukrati og på den 

anden side, håber man at konkrete lovgivningsmæssige ændringer på udfører-niveauet, vil give 

skabe bedre service for borgerne og højere produktivitet.  

 

Frikommuneforsøget som styringsteknologi  

Iagttagelsesprogrammet, vi har introduceret i ovenstående kapitel, og som skaber mulighed for 

at forstå frikommuneforsøgets dobbelthed, bygger på Michel Foucaults magtanalytik. Vi 

anlægger et blik, der ikke ser frikommuneforsøget som et instrumentelt værktøj, men i stedet 

betragter det som en styringsteknologi. I modsætning til studier, der blot ser disse tiltag som 

neutrale værktøjer, medvirker teknologibegrebet til at kunne iagttage, hvordan 

styringsteknologier er installeret med en særlig rationalitet, der normaliserer og disciplinerer 

det sociales tid og rum (Tangkjær, 2005: 50). Styringsteknologier er i denne optik ikke neutrale 

værktøjer, fordi de både repræsenterer særlige iagttagelsesredskaber, der synliggør 

styringsobjektet på helt bestemte måder samtidig med, at de er instrumenter til at styre med.  

At iagttage frikommuneforsøget som installeringen af en konkret styringsteknologi, kan for 

nogen være lidt overraskende. Frikommuneforsøget er selvfølgelig ikke så standardiseret som 

andre mere kendte styringsteknologier (f.eks. BUM-model eller værdibaseret ledelse), men på 

samme måde har frikommuneforsøget en indbygget rationalitet, som vi vil blive klogere på i 

løbet af projektet.  
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Et andet karakteristika for styringsteknologier er, at de altid forsøger at minimere én helt 

specifik forskel (Andersen og Thygesen, 2004). BUM-modellen forsøger at minimere 

forskellen mellem bestilling og udførelse, mens værdibaseret ledelse vil minimere 

uoverensstemmelsen mellem centrale værdier og lokale normer (Andersen og Thygesen, 2004). 

I analysen af frikommuneforsøget som styringsteknologi vil vi se nærmere på, hvilken forskel 

styringsteknologien ønsker at minimere.  

At iagttage frikommuneforsøget som en styringsteknologi betyder således, at vi påpeger at 

selve styringsteknologien skaber specifikke mulighedsbetingelser for, hvordan frikommunerne 

kan blive frie. Styringsteknologier er desuden installeret med en mål-middel rationalitet, der er 

retningsgivende for styringen. Når vi i projektet vil analysere frikommuneforsøget som en 

styringsteknologi, er det hermed med henblik på, hvordan forsøget kobler mål og midler 

sammen på en bestemt måde, der er med til at gøre de kommunale opgaver styrbare på en ny 

måde.  

 

Projektets erkendelsesinteresse  

Projektets program for anden orden anskuer altså frikommuneforsøget som en 

styringsteknologi. En styringsteknologi der har en indlejret dobbelthed indbygget i sig, og som 

opstiller specifikke mulighedsbetingelser for frikommunernes arbejde. Projektet trækker på 

Foucaults magtanalytik, og med dette analytiske blik hænger magt og styring uløseligt sammen. 

Styring handler om, hvordan magten gennem teknikker og praksisser objektiverer subjektet ved 

at frembringe vidensformer, der konstruerer specifikke subjekter, som mål styringen kan rettes 

mod (Foucault, 1994: 208). Styring konstitueres herved som et betinget relationelt forhold 

mellem magt, viden og subjekt. For at kunne få indsigt i, hvordan frikommuneforsøget fungerer 

som styringsteknologi, vil vi derfor trække på magt, viden og subjekt som analytiske 

kategorier, der i deres relationelle forhold giver udsigelseskraft om styringsteknologien. 

Projektets erkendelsesinteresse går altså ikke på, om frikommuneforsøget er en 

styringsteknologi, da vi på forhånd vedkender os dette. Erkendelsesinteressen sigter mod, 

hvordan styringsteknologien arbejder som styringsteknologi og den relationelle kobling mellem 

magt, viden og subjekt. 
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Projektets iagttagelsespunkt er den konkrete institutionalisering af frikommuneordningen i de 

enkelte kommuner. Vi har udvalgt de frikommuner som case-kommuner – Vejle Kommune, 

Gentofte Kommune og Odense Kommune. Vi er interesseret i de ansvarlige administrative 

toplederes arbejde med dels den styringsmæssige dimension for at skabe mere rum for ledelse 

og dels den juridiske dimension, hvor de enkelte tiltag skal implementeres i samarbejde med 

udføreren. Dette meso-perspektiv giver os mulighed for at få indblik i de teknikker og 

instrumenter, hvormed de tre frikommunernes forsøgsforslag betjener sig af. En vigtig pointe i 

henhold til Foucaults magtanalytik er, at magt/viden/subjekt ”(...) modificeres i kraft af, de 

former for forvaltning, indespærring, kontrol og disciplinering (...)” (Mik-Meyer og Villadsen, 

2007: 23) der udøves. Som beskrevet tidligere er der ikke specielt mange konkrete føringer i 

lov om frikommuner vedrørende, hvordan frikommunerne skal implementerer ordningen. 

Meso-perspektivet giver os mulighed for at forstå modificeringsforskellene mellem 

frikommunerne og samtidig hvilke teknikker, der benyttes for at implementere 

frikommuneforsøget. 

Projektet er hermed interesseret i, hvordan frikommuneforsøget fungerer som 

styringsteknologi. Som andre tilgange til studiet af styringsteknologier beskriver (Frimor, 2002 

og Tangkjær, 2005), muliggør en anden ordens iagttagelse af styringsteknologier en 

observation af et såkaldt ledelsesrum, der emergerer som en effekt af styringsteknologien. 

Styringsteknologien skaber et rum for ledelse, idet subjekter konstrueres som subjekter med 

specielle muligheder og begrænsninger, der ikke var til stede inden teknologiens anvendelse. 

Styring er altså en aktivitet, der søger at give friheden form ved at strukturere feltet for mulige 

handlinger, og dette ledelsesrum er herved bestemte mulighedsbetingelser for fremtidig styring. 

Det er denne fremtidige styring, som er helt central, da hensigten med frikommuneforsøget er 

skabe bedre styring fremover ved at etablere et frisættende rum for ledelse. 1000 kroners 

spørgsmålet er jo om frikommuneforsøget kan være med til ”at sætte kommunerne fri” som det 

så lyrisk beskrives i lov om frikommuner. Projektets anden erkendelsesmæssige interesse går 

hermed på effekten af styringsteknologiens anvendelse, og hvilke mulighedsbetingelser 

frikommeforsøget skaber for fremtidig styring. Ved at anskue ledelsesrummet som effekten af 

styringen giver det os mulighed for at analysere de frisættende elementer i 

frikommuneforsøget.  

Dette leder os frem til følgende problemformulering. 
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Problemformulering: 

Hvordan skaber frikommuneforsøget nye betingelser for styring for Vejle, Gentofte og Odense 

Kommune?  
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Begrebsafklaring: 

Styring: 

I projektarbejdet lægger vi os op ad (Andersen og Thygesen, 2004) forståelse af styring som 

minimeringen af en forskel. Forudsætningen for styring er altid, at der først indsættes en 

forskel, som dernæst kan minimeres.  

 

Ledelsesrum: 

I projektet definerer vi ledelsesrum som et analytisk output, der emergerer gennem analysen af 

frikommuneforsøget som styringsteknologi.  

 

Styringsteknologi 

Former for magt, der normaliserer og disciplinerer betingelserne for det sociale.  

 

Projektets casestudie 

For at analysere de tre kommuners arbejde med frikommuneforsøget gør vi brug af casestudiet 

som forskningsmetode. Vores analyse består bl.a. af tre ens casestudier, af henholdsvis Vejle, 

Gentofte og Odense Kommune. 

 

Frikommuneforsøget 

Med “Frikommuneforsøget” henviser vi til bekendtgørelse af lov om frikommuner og Aftaler 

om Finansloven 2011, hvor grundstenende til forsøget defineres.  

 

Forsøgsforslag 

Forsøgsforslag er defineret ved de enkelte forslag til ændringer, som kommunerne har indsendt 

gennem de fem ansøgningsrunder. Som eksempel har Odense Kommune indsendt 87 

forsøgsforslag. 

 

Videnslogik  

Forsøgsforslagene danner overordnede videnslogikker, der tilsammen udgør vidensgrundlaget 

for den enkelte frikommune. Vidensloggikerne indfanger generelle styringsmåder, der går igen 

i flere af forsøgsforslagene.   
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Analysestrategi 

 

I det følgende kapitel vil projektets analysestrategi blive præsenteret. Vi benytter lige præcis 

begrebet strategi, fordi de valg, man foretager, har konsekvenser, både for den der iagttager, og 

det der iagttages. Pointen med følgende kapitel er derfor at redegøre for projektets 

iagttagelsesposition og iagttagelsespunkt.  

Vi vil indledningsvist redegøre for, hvordan styringsteknologier kan iagttages på anden orden 

gennem en såkaldt radikal læsning, som projektet vil abonnere på. Dernæst præsenteres 

Foucaults magtanalytik, og det relationelle forhold mellem magt, viden og subjekt. Kapitlet 

redegør også for projektets brug af casestudiet som forskningsmetode ved at udfolde, måden vi 

analyserer de tre udvalgte frikommuner. Videre vil vi beskrive projektets konditionering af 

magtteknologianalysen ved henholdsvis at beskrive projektets iagttagelsesprogram, 

iagttagelsespunkt og iagttagelsesposition. Afslutningsvis udledes projektets analysespørgsmål 

og analysedesign.  

 

Styringsteknologier i et anden ordens perspektiv 

I bogen ”Diskursive analysestrategier” præsenterer professor ved Institut for Ledelse, Politik 

og Filosofi på CBS, Niels Åkerstrøm Andersen, sit bud på en konstruktivistisk 

samfundsvidenskabelig analysestrategi. Andersen argumenter, med udgangspunkt i Niklas 

Luhmanns teori om anden ordens iagttagelse for, at fællestrækkene i de socialkonstruktivistiske 

teorier er, at de tager udgangspunkt i en epistemologisk orienteret videnskabsteori. Den 

videnskabsteoretiske forskydning fra ontologi til epistemologi medvirker til, at forskeren 

interesserer sig for mulighedsbetingelserne for fænomeners tilblivelse. Hvor de ontologisk 

orienterede videnskabsteorier har en tendens til at producere fænomeners selvfølgelighed ved at 

spørge fra kategorierne, spørger de epistemologiske videnskabsteorier i stedet til betingelserne 

for et fænomens fremkomst (Andersen, 1999).  

Selvom teorien om anden ordens iagttagelse hentes hos Luhmann, argumenterer Andersen for, 

at Reinhart Kosellecks begrebshistorie, Ernesto Laclaus diskursteori og Michel Foucaults 

diskursanalyse også kan ses som epistemologiske programmer for anden ordens iagttagelse 

(ibid.). En vigtig pointe er dog, at anden ordens perspektivet ikke er en given størrelse, hvor en 



14 

 

lang række metodiske principper stringent skal overholdes. Der er samtidig forskel mellem at 

være på anden orden med Luhmanns systemteori og med Foucaults diskursanalytik, og det er 

her analysestrategien kommer ind som redskab til at beskrive, hvordan man konstruerer andres 

iagttagelser som objekt for egne iagttagelser.  

 

Anden ordens perspektivet åbner op for en ny tilgang til forståelsen af styringsteknologier. Vi 

kan med et anden ordens perspektiv på styringsteknologier bevæge os væk fra at iagttage, hvad 

lederen gør med teknologien og i stedet spørge indtil, hvad styringsteknologien gør ved 

ledelsen – dvs. styringsteknologiens styringspotentiale og mulighedsbetingelser. Dette anden 

ordens perspektiv på styringsteknologier danner også udgangspunkt for Andersen og 

Thygesens pointe om, at styringsteknologier aldrig er neutrale, da de ”styrer betingelser for, 

hvordan styrende kan styre og hvad der kan styres på” (Andersen og Thygesen 2004: 28). På 

samme måde iagttager projektet frikommuneforsøget igennem et anden ordens blik ved at se 

på, hvordan styringsteknologien muliggør ledelse og ikke omvendt. Sagt på en anden måde; at 

iagttage styringsteknologier på anden orden giver os mulighed for at bore i 

styringsteknologiens umiddelbare neutrale overflade for dels at få indblik i, hvordan 

teknologien konstruerer sit objekt som styrbart, og dels hvordan dette åbner et særligt 

ledelsesrum op for fremtidig styring. Ved at anlægge dette blik på styringsteknologien 

argumenterer vi altså for, at valget af lige præcis frikommuneordningen har en konsekvens for, 

de forsøgsforslag kommunerne er kommet med, og måden de har forsøgt ”at blive frie på”.  

 

Den radikale læsning af styringsteknologier 

Niels Åkerstrøm Andersen anskuer, som tidligere nævnt, Michel Foucaults overordnede 

diskursanalytik, som et program for anden ordens iagttagelse. I relation til projektets fokus på 

styringsteknologi muliggør et Foucault-inspireret anden ordens perspektiv et nyt 

analysestrategisk perspektiv til analysen af styringsteknologier. Denne konstatering kræver en 

uddybning.  
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På første orden vil man se styringsteknologier, som værktøjer lederen tager i brug for at 

producere output. Anden ordens perspektivet giver mulighed for at se styringsteknologiernes 

anden og mere subtile effekt – det faktum at styringsteknologier producerer ledelsesrum 

(Frimor 2002: 2). I relation til Foucaults magtanalytik ”bliver værktøjer teknologier, der 

normaliserer og disciplinerer det sociales rum og tid” (Tangkjær 2005: 50). 

Styringsteknologier må ikke anskues som værktøjer, da det maskerer den mål-middel-

overvejelse styringsteknologierne er installeret med (Villadsen 2007: 28). Styringsteknologier 

er installeret med bestemte former for rationalitet, der konstruerer det, de rettes imod, som 

noget styrbart, og dem der retter styringsteknologier mod noget, som styrende (Karlsen og 

Villadsen 2007: 13). Lektor Christian Tangkjær har beskrevet dette udvidede blik på 

styringsteknologier som et såkaldt radikalt perspektiv (Tangkjær 2005).  

Tangkjær (2005) argumenterer for, at der grundlæggende er tre forskellige måder at forstå 

styringsteknologier på – det instrumentelle, det institutionelle og det radikale perspektiv. Det 

instrumentelle perspektiv befinder sig inden for en instrumentel rationel tankegang og anskuer 

styringsteknologier som et middel, der ligger i hænderne på lederen, og som lederen kan 

benytte for at komme fra A til B. Det institutionelle perspektiv trækker på en nyinstitutionel 

tilgang, og her anskues styringsteknologier, som en strukturel standard organisationer iklæder 

sig for at opnå legitimitet i organisationen og i dens omverden. Hvor det instrumentelle og 

institutionelle perspektiv har fokus på styringsteknologiernes anvendelse, bevæger det radikale 

perspektiv sig op på anden orden, ved at åbne teknologien op og undersøge dens iboende 

karakter. Tangkjær beskriver det radikale perspektiv som en position, hvorfra man kan forholde 

sig kritisk-konstruktivistisk til styringsteknologierne. Teknologierne anskues i dette perspektiv 

som former for magt, der normaliserer og disciplinerer betingelserne for det sociale. Det er 

herigennem teknologien skaber et rum for ledelse, da subjekter iscenesættes som bestemte 

subjekter med specifikke muligheder og begrænsninger, der ikke var til stede inden 

styringsteknologiens anvendelse (Tangkjær 2005: 50-51). Ledelsesrummet skal i dette projekt 

ikke forstås som en analytisk kategori, vi bruger til at analysere med, i stedet for bliver 

ledelsesrummet et analytisk output, der emergerer gennem analysen af frikommuneforsøget 

som styringsteknologi.  

Den radikale læsning af styringsteknologier har også en konsekvens for, måden styring opfattes 

på. For at beskrive hvad styring går ud på, kan vi med fordel, benytter os af Andersen og 
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Thygesen (2004) metafor om styrmanden og hans skib. Måden styrmanden vælger sin rute på, 

er ved at indsætte en forskel mellem skibets aktuelle kurs og den ønskede kurs. En styrmand vil 

herefter løbende korrigere for at nå frem til den ønskede destination bl.a. ved at styre med roret. 

At styre kan herigennem defineres som at minimere en forskel. Og forudsætningen for styring 

er, at der på forhånd indsættes en forskel (ibid.) Det er dette perspektiv på styring, projektet vil 

abonnere på.  

For kort at sammenfatte projektets tilgang til styringsteknologier vil vi først undersøge 

forskellen styringsteknologi stiller op, og som der herefter styres ud fra. Herefter vil vi på 

anden orden iagttage gennem projektets tre casestudier, hvordan bestemte kommunale opgaver 

iagttages som styringsobjekter ved at kigge nærmere på de enkelte forsøgsforslag. Denne 

iagttagelse fokuserer på, hvordan forsøgsforslagene er med til at gøre specifikke dele af de 

kommunale myndighedsopgaver styrbare på en ny måde ved at etablere kausalitet mellem mål 

og midler. Med inspiration i den radikale læsning kan vi på anden orden observere, at 

styringsteknologien samtidig konstruerer specielle mulighedsbetingelser for fremtidig styring. 

Anden ordens perspektivet kan derfor sammenfattende siges at konstruere et tresidet blik på 

frikommuneforsøget; 1) vi kan iagttage, hvordan styringsteknologien opstiller en specifik 

forskel, der skal minimeres 2) hvordan forsøgsforslagene konstruere bestemte kommunale 

opgaver styringsobjekter og 3) hvordan frikommuneforsøget skaber mulighedsbetingelser for 

fremtidig styring.  

 

Michel Foucaults magtanalytik 

Michel Foucaults forfatterskab førte aldrig til udviklingen af en sammenhængende teori men 

snarere til udviklingen af et sæt forskelligartede analytikker. Af centrale analytikker kan 

nævnes magtteknologianalysen, diskursanalysen, den genealogiske analyse og 

dispositivanalysen (se fx Dean 2006, Foucault 1970, 1980, 1999, Deleuze 1992, Raffnsøe 

2008). Vi har valgt magtteknologianalysen som udgangspunkt for at analysere 

frikommuneforsøget som en styringsteknologi, og hermed afgrænser vi os fra de andre nævnte 

analytikker. I det følgende afsnit skal se vi se nærmere på Foucaults magtanalytik og 

magtteknologianalysen. 
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At iagttage styringsværktøjer som teknologier er som nævnt tidligere en læsning, der henter sin 

inspiration i Michel Foucaults magtanalytik. Hos Foucault indebærer styring magtudøvelse. 

Ikke forstået som en repressiv begrænsende og tvingende magt men som en produktiv skabende 

kraft, der opbygger kapaciteter hos individer, og sætter dem i stand til at styre sig selv. Mere 

præcist handler styring om, hvordan magten gennem forskellige teknikker, praksisser og 

procedurer kan transformere individer til subjekter ved at producere vidensformer, der 

synliggør subjekter, som mål styringen kan rettes mod. I Foucaults egne termer handler magt 

og styring om forskellige måder at objektivere subjektet (Foucault 1994: 208). Med Foucaults 

magtanalytik bliver det dermed det relationelle forhold mellem viden, magt og subjekt, der 

tilsammen konstituerer styringen. I det følgende afsnit vil vi kigge nærmere på relationen 

mellem magt og viden.  

 

Magt/viden: Magtens transformationshistorie 

Det er en central pointe hos Foucault, at styringsteknologier altid må støtte sig til viden for at 

kunne styre, og at styringsteknologier samtidig selv producerer ny viden, der former 

styringsobjektet. Moderne styring hviler altid på forskellige vidensformer, der normalt hentes i 

videnskaberne, hvilket installerer en uadskillelig forbindelse mellem magt og viden. (Foucault 

1976, Dean, 2006: 58-59, Mik-Meyer & Villadsen 2007:21). For at komme en forståelse af 

denne særlige relation mellem magt og viden nærmere, må vi kort følge sporene i magtens 

transformationshistorie og beskrive, hvad der ifølge Foucault kendetegner magtudøvelsen i 

moderne liberale samfund. 

 

Foucault hævder, at magten historisk har gennemgået en transformation, der har gjort det 

muligt for den moderne liberale stat at styre gennem en spidsfindig kombination af 

”individualiserende teknikker og totaliserende procedurer” (Foucault 1994:213). Magtens 

transformation er historien om regeringskunstens udvikling. Fra middelalderens feudale 

fyrstendømme, der havde fyrstens beskyttelse af sit territorium og sine undersåtter som sit mål, 

til det administrative monarki, der havde bevarelsen af enevældens suverænitet som sit 

vigtigste formål, til den moderne liberale regeringsstat, der anvender viden og forskellige 

taktikker til at lede befolkningen mod sikkerhed, sundhed og velstand. (Foucault, 1978).   



18 

 

Udviklingen af den moderne regeringsstat er i høj grad forbundet med de moderne 

videnskabers opkomst i det 18. århundrede. Gennem produktionen af statistisk viden om 

befolkningens demografiske udvikling, forekomsten af sygdomstilfælde, arbejdsløshed, 

urbanisering etc., kan befolkningen nu opdeles i en række totaliserende kategorier, der 

synliggør befolkningen som et interventionsfelt og mål for regeringsteknikker. (Foucault 1978; 

Foucault 2001). Disse regeringsteknikker indebærer bl.a. forskellige former for 

institutionsdannelse, der bl.a. muliggør indespærring af de gale i sindssygeanstalter, de 

kriminelle i særligt indrettede fængsler og de syge sat i karantæne i hospitaler (se Foucault 

1961, 1962, 1975). Samtidig med regeringskunstens håndtering af befolkningens problem 

skaber de disciplinære institutionelle teknikker nye muligheder for at observere, sammenligne, 

kategorisere og opstille typer og normalitetsstandarder, hvorved særlige grupper i befolkningen 

synliggøres som afvigende og patologiske. Styringen får dermed til formål at afrette, opdrage, 

helbrede osv. Rationalet i disse regeringsteknikker kan sammenfattes i forestillingen om 

disciplineringen af individet og forvaltningen af livet og det levende. Foucault udtrykker det 

således: ”magtens nye metoder fungerer ikke ved hjælp af retten, men ved hjælp af teknikken – 

ikke ved hjælp af loven, men ved hjælp af normalisationen, ikke ved hjælp af afstraffelsen, men 

ved hjælp af kontrollen. (Foucault 1976:95-96). Det bliver her tydeligt, hvordan forholdet 

mellem magt og viden er en betinget gensidig relation; når der etableres et rum for intervention, 

etableres der samtidig et rum for generering af viden (Mik-Meyer & Villadsen 2007:21).  

Magtens transformationshistorie er dog ikke fuldendt med beskrivelsen af magtens bevægelse 

fra den suveræne magt, til den disciplinære magt og biopolitiske magt. (Borch & Thorup 

Larsen 2003:157). I kombination med de totaliserende procedurer rettet mod hele populationen 

er den moderne liberale stat, som nævnt, karakteriseret ved også at inddrage individualiserende 

teknikker rettet mod det enkelte individ. Foucault karakteriserer disse individualiserende 

teknikker som pastoral magt, der har sine historiske rødder i den kristne kirkes forsøg på at 

lede den enkelte mod frelse (Foucault 1994:213). Styringens formål i den moderne stat er dog 

ikke at lede individet mod frelse i det hinsides, men at tilvejebringe ”frelsen” i denne verden 

gennem sikringen af individets sundhedstilstand, sikkerhed og levestandard (ibid). Den 

pastorale magt som styringsteknik har den særlige egenskab, at den retter sig mod individets 

indre tanker, forestillinger og hemmeligheder. Den fungerer ved at bringe individet til at udsige 

sandheden om sig selv, sine lidelser, afvigelser eller uudnyttede potentialer. 

Bekendelsesteknikken i den pastorale magt kan med andre ord beskrives som en 
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sandhedsproducerende metode, der ved at sætte den styrede i stand til at tale om sig selv 

frembringer viden, som den styrede efterfølgende kan gøres til autoritet for. (Foucault 

1976:73). Det er samtidig oplagt, at denne sandhedshævdelse som oftest finder sted med 

bistand fra en autoritet (tidligere pastoren), der faciliterer den bekendendes tale, og filtrerer 

vedkommendes udsagn (Mik-Meyer & Villadsen 2007:18).   

Moderne regeringskunst, det Foucault også kalder governmentalitet, har altså et helt spektrum 

af forskellige teknikker, procedurer og taktikker, den betjener sig af i styringen af befolkningen 

og individet (Foucault 1978:116). Det er vigtigt at bemærke, at de disciplinære, biopolitiske og 

pastorale magtformer ikke har afløst hinanden, men netop eksisterer i kombination med den 

suveræne magt i moderne styring. Sammenfattende har transformationen af magten altså gjort 

det muligt for moderne liberal styring at betjene sig af en mangfoldighed af metoder, der 

”udøves på niveauer og i former, som overskrider staten og dens apparater” (Foucault 

1976:96). Det betyder, at magten ikke længere kan reduceres til en juridisk kategori, der tager 

sit udgangspunkt i en forståelse af den suveræne stat. Moderne samfund er kendetegnet ved, at 

de gennemtrænges af magtmekanismer, der gør, at ”det juridiske i mindre og mindre grad kan 

gælde som kode for magten eller tjene den som repræsentationssystem” (ibid). Foucault 

foreslår i stedet, at magten skal opfattes teknologisk, som et langt mere komplekst og empirisk 

fænomen, end den juridiske magt synes at indfange. Vil man analysere magten, må man derfor 

spørge til, hvilke mekanismer, taktikker og installationer den anvender, frem for at spørge til 

hvilke forbud og forhindringer magten sætter ud fra kategorier, der hviler på rettens system og 

lovens form (Foucault, 1976: 97). Vil vi forstå styringsteknologiers funktionsmåde, må vi altså 

have blik for magtens komplekse og teknologiske natur, der her skal defineres som den 

trefoldige relation mellem magt/viden/subjekt. En styringsteknologi er altså installeret med en 

særlig mål-middel rationalitet, der på én gang afføder og betjener sig af bestemte vidensformer 

med den effekt, at subjekter skabes og sættes i stand til at styre sig selv. 

 

Magt/subject: Governmental styring som the Conduct of Conduct 

Vi vender nu tilbage til styringens tredje dimension og ser nærmere på magtens subjektivering 

af individer og dens produktive karakter. I stedet for at være en repressiv magt, der forbyder og 

nægter, er moderne magtudøvelse ifølge Foucault orienteret imod formelt frie individer, deres 

handlinger og selvopfattelse. Moderne magtudøvelse kan karakteriseres som produktiv eller 
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skabende, fordi den søger at tilskrive subjekter bestemte kapaciteter og søger at sætte subjekter 

til at handle på en bestemt måde herunder bearbejde og afrette selvforhold (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007: 20). Den produktive magt er desuden kendetegnet ved at virke igennem the 

conduct of conduct (Borch & Thorup Larsen 2003: 155). Denne betegnelse indfanger 

dobbeltheden i styringen ved, at subjektets conduct både henviser til dets selvstændige ledelse 

samt til måden, hvorpå vedkommende lader sig lede af andre (ibid.). The conduct of conduct 

kan på denne måde beskrives som en art styring af selvstyring, der opererer gennem de styredes 

kapaciteter eller frihed (Dean, 2006:50; Foucault 1994: 221). De styrede er frie i den forstand, 

at det er muligt for dem at handle og tænke på mangfoldige måder, men hvordan kan det lade 

sig gøre at styre et subjekt, der altid har mulighed for at afvise at lade sin adfærd styre af en 

anden? Foucault hævder, at et magtforhold kan beskrives som en helhedseffekt af handlinger på 

mulige handlinger, hvilket vil sige, at et frit subjekt kan styres igennem formning af dets 

handlingsrum (Borch & Thorup Larsen 2003:168; Foucault 1994:222). Styring er altså en 

aktivitet, der søger at give friheden form ved at strukturere feltet for mulige handlinger, der 

indvirker på subjekters kapacitet til at handle. Derfor forudsætter styring og moderne 

magtudøvelse frie subjekter. (Dean 2006: 50; Miller og Rose 1990).  

Foucault tilskriver subjekter kropslige og mentale kapaciteter, som de kan handle ud fra. 

Foucaults begreb om subjektpositioner indfanger her, hvordan subjekters handling altid finder 

sted inden for en bestemt diskurs eller teknologi, som tilbyder subjekter bestemte positioner, de 

kan indtræde ind i og tale ud fra, men som samtidig sætter begrænsninger for, hvad der kan 

tales om (Andersen 1999:49). Med begrebet subjektpositioner får vi mulighed for at studere de 

positioner, som styringsteknologien stiller til rådighed, hvorfra der kan tales. Til positionerne 

knytter sig desuden forventninger om, hvordan man kan opføre sig, hvad man kan sige og ikke 

sige. På denne måde indstiftes et regelsæt for, hvornår tale og handling er meningsfuld. 

 

Når vi diskuterer governmentalitet som the conduct of conduct, er et centralt spørgsmål - og det 

governmentale spørgsmål par excellence - hvordan subjektet kan styres til at styre sig selv? Her 

bliver begrebet selvteknologi relevant at se nærmere på. Med begrebet selvteknologi får vi 

mulighed for at studere de instrumenter og procedurer, individer kan anvende til at forme sig 

selv med.  
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”Selvteknologier tillader individer, ved egen hjælp eller med hjælp fra 

andre, at udføre en bestemt række operationer på deres egne kroppe, 

sjæle, tanker, adfærd og eksistensmåde, for at transformere sig med 

henblik på at opnå en bestemt tilstand af lykke, renhed, perfektion eller 

udødelighed” (Foucault i Mik-Meyer & Villadsen 2007: 30).  

 

Med begrebet selvteknologi kan vi forstå på hvilken måde, subjektet gennem 

styringsteknologien styres til at styre sig selv. Vi kan undersøge, om der er et bestemt etisk 

subjekt, som magten søger at fremelske, opdyrke og stimulere, og gennem hvilke teknikker og 

procedurer denne skabelse af subjektet finder sted, og hvordan teknologien forsøger at 

strukturere dets handlerum. 

Vi kan hermed sammenfatte magtens tredje dimension med to centrale pointer. 1. Moderne 

styring er kendetegnet ved at producere vidensformer, der etablerer særlige positioner, som 

subjekter kan indtræde i og herigennem sættes i stand til at tale om bestemte objekter. 2. 

Moderne styring kan karakteriseres som en form for styring af selvstyring, der opererer gennem 

strukturering af subjekters frihed og skabelse af et særligt etisk subjekt, der igennem en 

kapacitetsopbygning, sættes i stand til at handle. Det er i denne sammenhæng Foucault 

fremhæver, at magten skal forstås som produktiv og skabende. 

 

Casestudie som forskningsmetode  

Ud af de 19 kommuner, som ansøgte om at blive frikommune, blev ni kommuner udvalgt. 

Allerede i vores indledende research af de enkelte kommuner var det tydeligt, at de ni 

kommunerne er meget forskellige frikommuner. Det gælder både kvantitativt i forhold til 

antallet af forsøgsforslag og kvalitativt i forslagenes fokus og indhold. Skal vi forstå, hvordan 

frikommuneforsøget påvirker den konkrete styringskontekst, og hvordan kommunernes arbejde 

med de enkelte forslag udformer sig, må vi dykke dybere ned i de enkelte kommuners arbejde 

med forsøgsforslagene. Til dette arbejde har vi valgt casestudiet som forskningsmetode. Det 

følgende afsnit vil redegøre for projektets casedesign samt uddybe projektets måde at 

generalisere på med udgangspunkt i de tre casestudier.  
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Ud fra den samlede oversigt over afgørelser på ansøgninger i frikommuneforsøget kan vi se, at 

de fleste forsøgsforslag er stillet inden for fagområderne ”Beskæftigelse” og ”Børn og Skole”. 

De tre frikommuner, som har fremsendt flest forslag på beskæftigelses- og børn/skoleområdet, 

er Vejle, Odense og Gentofte Kommune. Valget af lige præcis de tre frikommuner og fokusset 

på ”Beskæftigelse” og ”Børn og Unge” som fagområder er motiveret af, at vi ønsker at have 

den største mængde information om, hvordan kommunerne benytter sig af 

frikommuneordningen og for at få bedst mulig indsigt i frikommuneforsøgets muligheder og 

begrænsninger. For at analysere de tre kommuners arbejde med frikommuneordningen gør vi 

brug af casestudiet som forskningsmetode.  

Vi vil i det følgende redegøre for casestudiet som forskningsmetode, vha. Maaløe (1996) og 

Yin (1981). Som Maaløe (1996) argumenterer for, kan det betale sig at fokusere sit 

analyseområde omkring særlige enheder. Det handler om klart at skelne, det man ønsker at vide 

noget om (analyseenheden), anskuet ud fra en enkelt eller flere cases, eller om enheden kunne 

håndgribeliggøres gennem en række udvalgte indlejrede cases (Maaløe, 1996). Ved at gøre 

brug af casestudier ønsker vi at skabe grobund for en empirisk analyse, der undersøger 

frikommuneforsøget som fænomen i sin egen kontekst. Med det mener vi, at 

frikommuneforsøgene defineres og implementeres af de enkelte frikommuner, og det er dette 

arbejde som på mange måder konstituerer frikommuneforsøget. Heraf er casestudiet en brugbar 

metode til at bore lidt dybere ned i kommunernes arbejde.  

Betegnelsen ”case” kommer af det latinske ord ”casus” og understrejer betydningen af det 

enkelte tilfælde. Terminologien klargør på den måde, at casestudier drejer sig om et eller nogle 

få tilfælde som gøres til genstand for dybdegående studier (Andersen, 1997). Casestudie er en 

forskningsmetode, som er udbredt indenfor både psykologi, sociologi, statsvidenskab og 

antropologi, men der findes imidlertid ingen klar fællesforståelse af, hvad casestudie som 

metode refererer til. I kraft af casestudiets fokus på den konkrete kontekst, understreges 

nødvendigheden af datamaterialets karakter og brugen af teori. En af styrkerne ved casestudier 

ligger i den dybdegående undersøgelse af, hvordan mennesker agerer og ikke mindst 

interagerer inden for deres egne rammer. Ved brug af casestudier er det derfor nødvendigt at 

opsøge mennesker på deres egen hjemmebane for netop at kunne forstå deres handlinger 

indenfor vante rammer (Maaløe, 1996: 32). I modsætning til det stiliserede eksperiment, hvor 

rammen for undersøgelsen er opstillet af forskeren, er casestudiet en måde at indfange 
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mennesker i rammer, de selv har defineret. Af samme årsag har vi valgt at foretage vores 

undersøgelse gennem interview, som er foretaget på de involverede aktøres hjemmebane i 

kommunerne. 

Ingen anden case-orienteret skole har som socialkonstruktivismen fremhævet perspektiverne i 

at afklare, hvordan mennesker tolker verden, og hvad de selv gør. Positionen kan forklares i 

forhold til det, som det er reaktion imod - det snævre menneskesyn som kendetegner 

behaviorismen. Behaviorismen bygger sin forskning på eksperimentel manipulation og 

observation af adfærd og ikke på forsøgspersonernes egne udtryk og meninger (Maaløe, 1996: 

60). Med vores socialkonstruktivistiske briller er vores virkelighed imidlertid en social verden. 

Det er derfor relevant at tage i betragtning, at mennesker ikke reagerer entydigt på samme 

påvirkninger. 

For at noget kan anskues som en case, er det nødvendigt med en vis fælles ydre ramme og indre 

sammenhæng, dvs. nogle må dele vilkår eller være bundet sammen. Casestudier kan beskrives 

som empiriske undersøgelser af samtidige fænomener med blik for de historiske 

forudsætninger (Maaløe, 1996). I vores tilfælde, hvor vi alene søger at afdække andres måde at 

opleve deres verden på, er det naturligt at bygge vores casestudier op omkring interviews, og de 

tilgængelige dokumenter omkring frikommunernes forsøg.  

Da casestudiet gør det muligt at inddrage flere datatyper, ses studiet også som et opgør med 

diskussionen om kvantitativ eller kvalitativ data (Yin, 1981). Robert K. Yin mener, at 

casestudier er en fordel i tilfælde, hvor man ønsker at belyse et moderne fænomen i dets 

naturlige omgivelser, hvor det ellers er vanskeligt at skille det fænomen, der ønskes undersøgt 

fra dets omgivelser (Yin, 2003). Vi finder det derfor oplagt at benytte casestudier, da det er 

svært at analysere på frikommuneordningen uden at inddrage kommunernes kontekst. Dette gør 

sig også gældende i forhold til vores problemformulering, da vi med vores analyse ønsker at 

afdække frikommunernes situation og betingelserne for ledelse i forlængelse af 

frikommuneforsøget. Vi er derfor opmærksomme på, at vi med vores valg af casestudie som 

metode ikke søger den statistiske generalisering men derimod den analytiske og den teoretiske 

repræsentativitet, som casestudiet hviler på. Der er derfor heller ikke et specielle metodiske 

regler for antallet af cases eller en speciel procentdel af helheden, da det netop er sit fokus for 

det enkelte studie, der adskiller casestudiet fra andre forskningsstrategier (Yin, 1981).  



24 

 

Casestudie, generalisering og validitet 

Værdien af casestudier er tit forsøgt afvist med et argument om, at man ikke kan slutte noget ud 

fra enkelttilfælde, og at en case bare er én case. Udgangspunktet for generalisering er 

systematisering og fortolkning af data. Når vi prøver at generalisere empiriske fund, bør vi se, i 

hvilken grad vi kan se vigtige variable og med dem sammenhængen, som kræves på tværs af 

cases (Andersen, 1997). Generalisering drejer sig ikke bare om at trække essensen ud af et 

givent datamateriale, men også om at udlede nye observerbare implikationer af nye eller 

etablerede generaliseringer. Det er ifølge Andersen ved at udlede fantasifulde og empirisk 

risikable afledninger, at generaliseringer af teori udvikles. Dette samspil mellem induktion og 

deduktion er et væsentligt element i den metodik, som præger et casestudie. Det fremhæves, at 

generalisering af casestudier ikke er statistisk funderet, men hviler på analytisk og teoretisk 

repræsentativitet. Repræsentativitet er i casestudier knyttet til teoretisk tolkning, og det 

indebærer en vurdering af, hvordan andre variabler kan påvirke resultatet. Analyse drejer sig 

om, hvordan komplekse processer skaber bestemte udfald og gerne med vægt på, hvordan 

aktører selv oplever sin rolle (Andersen, 1997).  

Casestudiets funktion som samfundsfaglig forskningsmetode er en metode med forskellige 

analysetilgange. Vi finder metoden velegnet i forhold til vores brug af Foucault, da vi i vores 

speciale har fokus på konkrete casestudier af magtrelationer, hvor forholdet mellem viden, 

magt og subjekt er i centrum. Endvidere hægter vi os ved, at generaliserbarheden af casestudiet 

også øges ved vores strategiske udvælgelse af case.  

I det følgende vil vi præsentere, hvordan vi har valgt at bruge casestudiet som metode i vores 

speciale, herunder fordele og ulemper. Bent Flyvbjerg tager som andre udgangspunkt i Yins 

teorier om casestudier og bygger videre her på. Ifølge Bent Flyvbjerg vil en repræsentativ case 

eller en stikprøve ikke altid være den rigtige vej at gå, når formålet er at opnå den størst mulige 

informationsmængde. Dette skyldes, at den typiske case ofte ikke er den mest informationsrige. 

Flyvbjerg opdeler casestudiet i forskellige kategorier, men fastholder at en case kan indeholde 

elementer fra hver kategori. Tolkningen kan således blive særligt indholdsrig, fordi man opnår 

forskellige perspektiver og konklusioner for casen alt efter om den ses som den ene eller anden 

type case (Flyvbjerg, 1991). Flyvbjerg beskriver bl.a. den ekstreme og afvigende case, hvis 

formål er at opnå information om usædvanlige cases, som f.eks. kan være særlig problemfyldte 

eller særligt vellykkede i nærmere defineret forstand. Endvidere beskrives den kritiske case, 
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hvorved man søger at opnå information, som tillader logiske slutninger af typen ”hvis det 

(ikke) gælder for denne case, så gælder det for alle/ikke for nogen cases” (Flyvbjerg, 1991). 

 

Frikommuneforsøget er en ordning, hvor der er stor variation mellem, hvordan de 9 

frikommuner benytter sig af forsøgsordningen. Det gælder fra det ene ekstreme med Fredericia 

Kommune, som kun har indsendt 8 forsøgsforslag til Odense, der har indsendt 87. I vores 

speciale ønsker vi at gå så langt som muligt i undersøgelsen af frikommuneforsøgets 

påvirkning på styringsbetingelserne, hvorfor vi finder det hensigtsmæssigt at arbejde ud fra det 

Flyvbjerg kalder en ekstrem case. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i de kommuner, der 

har indsendt flest forsøgsforslag, og vi har interviewet personer inde for områderne 

”Beskæftigelse” og ”Børn og unge”, da der under disse to forvaltninger findes flest 

forsøgsforslag. Man kan derfor sige, at vi har at gøre med en case som er særligt vellykket. 

Andre af frikommunerne som Odsherred og Fredericia Kommune har indsendt meget få 

forsøgsforslag, og havde vi valgt de kommuner som genstand for casestudier, ville vores 

konklusioner med stor sandsynlighed se anerledes ud. Vores antagelse er, frikommuneforsøget 

spiller en mindre rolle i de kommuner, og det heraf ville være vanskelig at sige noget om 

frikommuneforsøgets potentiale for at påvirke og ændre styringstankegangen i kommunerne. 

De tre kommuner skal derfor ikke ses som repræsentative frikommuner men som de tre 

kommuner, der er gået længst med frikommuneforsøget. Valget af vores tre case-kommuner er 

derfor gjort ud fra et ønske om, at de skal være ”mest mulig frikommune”.  

Da vi har fokus på de kommuner, som har arbejdet mest med frikommuneforsøget, kan vi også 

trække på kriterierne for en kritisk case i forhold til, at hvis vores slutninger ikke er gældende 

her, er de ikke gældende nogen steder. Dette muliggøres ved, at vi ikke søger den statistiske 

generalisering men derimod den analytiske og den teoretiske repræsentativitet, som casestudiet 

hviler på.  

 

Det empiriske udgangspunkt for projektets casestudier 

I det ovenstående afsnit har vi beskrevet, hvordan man med fordel kan gøre brug af casestudiet 

som metode, når formålet som i projektet er at analysere, hvordan kontekstuelle betingelser for 

styring påvirkes af frikommuneforsøget. Vi har i tillæg beskrevet, hvordan de tre kommuner 
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kan ses som ekstreme cases, idet de tre kommuner er de kommuner, der er gået længst i 

arbejdet med frikommuneforsøget. I det følgende afsnit vil vi gennemgå projektets empiriske 

udgangspunkt, og måden empirien er blevet indsamlet på.  

 

Projektet gør brug af samme fremgangsmåde for casestudierne af henholdsvis Vejle, Gentofte 

og Odense Kommune.  

Det første skridt for hver af de tre kommuner har været at gennemlæse alle kommunens 

forsøgsforslag, både dem som er godkendt, og dem som er blevet afslået. Kommunerne har 

indsendt forslag i fem forskellige ansøgningsrunder, og Gentofte, Odense og Vejle har 

tilsammen indsendt næsten 200 forsøgsforslag. Kommunerne har brugt samme skabelon for 

hver ansøgning. Her skal selve forsøgsforslaget beskrives, der skal argumenteres for målet med 

forsøget samt hvordan man evaluere det. I tillæg til forslagene har vi også læst igennem alle de 

publikationer, taler, interview etc. hvor kommunerne dels argumenterer for, hvorfor de har 

valgt at blive frikommune og dels, hvordan de vil bære sig ad. 

Det andet skridt i vores fremgangsmåde har været at udarbejde en interviewguide baseret på de 

ovenstående dokumenter og på vores generelle problematisering af frikommuneforsøget ( se 

bilag 4). Interviewguiden er blevet brugt til at foretage 3 semistrukturerede interview i hver af 

kommunerne med de mest centrale ledere for frikommuneforsøget. Vi har valgt at interviewe to 

ledere i hver kommune, samt hver af de tre kommuners frikommunekoordinatorer. Vi har 

fokuseret på at interviewe ledere inden for vores to fagområde - ”Beskæftigelse” og ”Børn og 

Undervisning”. I Vejle Kommune har vi interviewet Kommunaldirektør Niels Ågesen, Chef for 

Arbejdsmarkedsområdet Michael Petterson og koordinator Johannes Engers Gregersen. I 

Odense Kommune har vi interviewet Arbejdsmarkedschef Søren Heide Petersen, 

Udviklingschef under skoleområdet Lene Nygaard og koordinator Viben Prisholm og i 

Gentofte Kommune har vi interviewet Afdelingschef for Job & Ydelser Bo Sund, Skole- og 

Ungechef Hans Andresen samt koordinator Dorte McEwen. 

Det tredje skridt har været at læse alle mødereferater, notater og andre lignende dokumenter 

igennem, som kommunerne har publiceret på deres hjemmeside. Søger man på ”frikommune” 

på de tre kommuners hjemmesider kommer man frem til flere tusinde resultater. Alene i 

Odense Kommune findes der 8260 dokumenter. Det er bestemt ikke alle dokumenter, som er 
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lige relevante eller givende, men vi har læst alle referater, notater og dagsordener igennem, som 

kommunerne har publiceret angående frikommuneforsøget.  

 

De tre skridt i vores casestudier giver os tre forskellige typer datakilder, som har 

udsigelseskraft om forskellige dele af frikommuneforsøget. Det første skridt giver os indsigt i 

kommunernes intention med at være frikommune, hvad de enkelte forsøgsforslag har fokuseret 

på og målsætningen med hvert forslag. Det andet skridt i form af interviewene giver os 

refleksioner om, hvordan det i praksis er at være frikommune, om hvordan kommunerne har 

valgt at implementere forsøgsforslagene samt muligheder og begrænsninger med ordningen. 

Det tredje skridt i form af notater og mødereferater kan sige noget om den processuelle 

udvikling i hver kommune samt de formelle beslutninger, som er taget i forlængelsen af 

arbejdet med forsøgene.  

Vi mener, at de tre datatyper tilsammen giver grundlag for at analysere på 

frikommuneforsøgets påvirkning på ledelsesbetingelserne i de tre kommuner.   

 

Konditionering af projektets analysestrategi 

Vi har nu præsenteret Foucaults magtanalytik og på den baggrund udpeget tre centrale 

nøglebegreber for analysen af frikommuneforsøget som styringsteknologi i form af magt, viden 

og subjekt. I det følgende omsættes begreberne i projektets analysestrategi. Vi vil 

indledningsvis redegøre for projektets iagttagelsesprogram, der henter sin inspiration i 

magtteknologianalysen. Herefter beskrives projektets iagttagelsespunkter og 

iagttagelsesposition. Afslutningsvis udledes og redegøres der for projektets to forskellige 

analysedele – Frikommuneforsøget som styringsteknologi samt Casestudierne af 

frikommunerne.  

 

Iagttagelsesprogram 

Når Foucault insisterer på at kalde det en magtanalytik frem for en magtteori, er pointen, at 

magten ikke kan begribes i sin essens men i stedet må studeres i sin tilblivelse. Magten er ifølge 

Foucault ”ikke en institution, og det er ikke en struktur, det er heller ikke en bestemt kraft, som 
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visse udvalgte skulle være begavet med: det er det navn, man giver en kompliceret strategisk 

situation i et givet samfund.” (Foucault 1976:99). Ved at magten skal studeres i sin konstante 

tilblivelse, kan vi ikke på forhånd udsige påstande om, hvordan magten er på spil, eller hvem 

styringsteknologien konstruerer som de styrende eller styrede. Dette må på baggrund af vores 

epistemologiske position være et empirisk spørgsmål, analysen retter sig mod.  

Mere præcist er det projektets erkendelsesinteresse at undersøge, hvordan frikommuneforsøget 

fungerer som styringsteknologi, og hvilke effekter det har for styringsmulighederne af de tre 

udvalgte frikommuner. Vi må derfor konstruere en iagttagelsesposition, hvorfra 

frikommunforsøget kan studeres som en styringsteknologi. Til dette formål støtter vi os til 

Foucaults magtteknologianalyse, der udgør vores skema for iagttagelse. Styring skal i dette 

iagttagelsesskema studeres i spændingsfeltet mellem den trefoldige relation viden/magt/subjekt. 

Illustrativt kunne dette skema se således ud:  

 

 

 

 

 

 

Når projektet analyserer frikommuneforsøget med udgangspunkt i magtteknologianalysen, er 

det relationerne mellem trekantens tre dimensioner, der træder frem som analysens centrale 

undersøgelseskategorier. Disse relationer kan konstrueres som tre begrebsrelationer, hvormed 

vi kan konditionere vores blik. 

Det er samtidig gennem den trefoldige relation mellem magt, viden og subjekt, at vi vil 

undersøge, hvordan emergensen af et særligt ledelsesrum kan iagttages. Ledelsesrummet bliver, 

som konsekvens af vores radikale læsning af styringsteknologier, en effekt af styringen og er 

dermed et vanskeligt iagttageligt fænomen, der er under konstant tilblivelse og forandring. Det 

er således kun gennem anden ordens analysen af frikommuneforsøget som styringsteknologi, at 

ledelsesrummet bliver identificerbart. Ledelsesrummet er andre steder blevet beskrevet som 

Viden 

     Magt 

Subjekt 

      Styring 
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Viden 

    Magt 

Subjekt 

      Ledelsesrum 

handlerum eller strategisk rum for intervention (Frimor 2002, Mik-Meyer & Villadsen 2007), 

men analysestrategisk er det centrale ikke, hvilket teoretisk begreb, der benyttes men i højere 

grad, hvordan dette rum for ledelse dukker op som en effekt af styringen. Blandt de alternative 

bud på betingelser for ledelsesrummets indikation, som projektet afgrænser sig fra, er f.eks. 

sanktionsmekanismer (Frimor 2002:11). For at præcisere iagttagelsen af ledelsesrummet vælger 

vi at beskrive det analytisk ud fra, hvem der kan tale i rummet, og hvordan der kan tales med 

den effekt, at et bestemt subjekt skabes og sættes i stand til at handle. Vi kan derfor opstille en 

ny trekant, hvor vi i midten erstatter styring med ledelsesrummet, fordi det er gennem 

styringen, rummet tager sin form og åbner op for fremtidig styring. 

 

 

 

 

 

 

Iagttagelsespunkt  

Som tidligere nævnt i opgaven vil vi i projektet foretager to forskellige typer analyser, som 

opererer med to forskellige iagttagelsespunkter. I opgaven vil vi bruge betegnelserne 

Frikommuneforsøget som styringsteknologi samt Vejle, Gentofte og Odense Kommune som 

frikommuner om de to analyser. I det følgende redegør vi for analysernes to forskellige 

iagttagelsespunkter.  

 

Analysedel 1: Frikommuneforsøget som styringsteknologi 

Som vi har redegjort for i analysestrategien, vælger vi at iagttage frikommuneforsøget som en 

styringsteknologi ved hjælp af programmet for anden ordens iagttagelse. Dette valg fordrer, at 

vi aldrig kan se frikommuneforsøget som andet end en styringsteknologi, og at 

styringsteknologien emergerer gennem det dialektiske forhold magt/viden/subjekt. Men for at 

kunne forstå styringsteknologiens mål-middel rationalitet er det vigtig ikke blot at stoppe ved 
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konstateringen om, at frikommuneforsøget kan anskues som en styringsteknologi. Som 

tidligere nævnt bliver teknologier noget, der normaliserer og disciplinerer det sociales rum og 

tid” (Tangkjær 2005:50). Styringsteknologien begrænser antallet af mulige udsagn, som 

subjekter kan tale ud fra uden dog at determinere udsagnene. Havde styringsteknologien 

determineret udsagnene i f.eks. frikommunerne, ville det ikke være en magtrelation, idet 

subjekterne ikke havde været frie.  

For at kunne udtale os om frikommuneforsøget som styringsteknologi må vi bore lidt dybere i, 

hvordan frikommuneforsøget er planlagt og regeringens hensigt med forsøget. Første 

analysedel vil analysere, hvordan frikommuneforsøget agerer som styringsteknologi, og 

hvilken forskel styringsteknologien opstiller for herefter at minimere den. Iagttagelsespunktet 

er de formelle aftaler og beskrivelser af frikommuneforsøget
4

. Herved opererer denne 

analysedel på makroniveauet.  

 

Analysedel 2: Casestudierne af frikommunerne 

Hvor første analysedel iagttager styringsteknologien på makroniveau, fokuserer projektets tre 

casestudier på de administrative topledere i henholdsvis Vejle, Gentofte og Odense kommunes 

arbejde med frikommuneforsøget – det vi i projektet kalder for meso-niveauet. Vi iagttager 

således styringsteknologien som et iagttagelsesinstrument, der synliggør specifikke kommunale 

opgaver som styrbare, hvorved problemer og løsninger dukker op som selvfølgeligheder i 

teknologiens iagttagelsespunkt. Analysestrategisk betyder det, at vi kan se, hvad 

styringsteknologiens udsyn på første orden tillader os at se, men samtidig som anden ordens 

iagttagere kan vi se, hvordan teknologiens iagttagelser er kontingente. Vi kan dermed se, 

hvordan den er installeret med en særlig iboende rationalitet, den selv er blind for. 

Rationaliteten er med til at gøre visse opgaver styrbare på en ny måde og konstruere bestemte 

subjektpositioner, der sættes i stand til at tale om frikommunerne.  

 

                                                             
4
 De formelle dokumenter vi her henviser til er; a) Finansloven 2011 hvor formålet og fremgangsmåden for 

frikommuneforsøget beskrives; b) Bekendtgørelse af lov om frikommune, c) formålsbeskrivelser fra Økonomi- og 

Indenrigsministeriets hjemmeside.  
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Iagttagelsespunktet i projektets tre casestudier er det relationelle forhold mellem 

magt/viden/subjekt i Vejle, Odense og Gentofte Kommune, som frikommuneforsøget sætter i 

spil på en ny måde.  

 

Iagttagelsesposition 

Vi konstruerer en iagttagelsesposition, hvor vi gennem magtteknologianalysen undersøger 

frikommuneforsøget som en styringsteknologi. Det betyder, at den trefoldige relation mellem 

magt, viden og subjekt bliver vores analytiske udgangspunkt samt teoretiske præmis for at 

kunne studere styringsteknologiens funktionsmåde. Idet styringsdimensionerne betinger 

hinanden, er en vigtig analysestrategisk pointe, at vi må undersøge alle dimensioner og det 

netværk af indbyrdes betingede relationer, der muliggør styringsteknologiens virkemåde.  

Vi benytter samme iagttagelsesposition i de to forskellige analysedele, idet vi i begge analyser 

benytter magtteknologianalysen som rammeværk og anskuer frikommuneforsøget som 

styringsteknologi.  

 

Analysespørgsmål 

Projektets to analysedele arbejder også ud fra forskellige analysespørgsmål eller delproblemer. 

Analysedel 1 vil besvare delproblem 1. Analysedel 2 vil besvare delproblem 2-5.  

Vi opstiller de fem delproblemer ud fra fem forskellige begrebsrelationer, der vil agere som 

ledeforskelle for hvert delproblem. Delproblem 1 koncentrerer sig om måden 

frikommuneforsøget er tilrettelagt på for at analysere den forskel styringsteknologien ønsker at 

minimere. Delproblem 2-4 har til hensigt at indfange forholdet mellem styringsdimensionerne 

magt, viden og subjekt. Hvert problem er knyttet til en bestemt begrebsrelation: Delproblem 2 

magt/viden, Delproblem 3 subjekt/objekt og Delproblem 4 magt/subjekt. Begrebsrelationernes 

styrende rolle for formulering af spørgsmålene afgrænser, hvad vi gør analysen sensitiv 

overfor, og dermed hvordan vi konditionerer vores blik. I Delproblem 5 spørger vi ind til 

styringsteknologiens effekter for styringens fremadrettede muligheder. Den trefoldige 

begrebsrelation magt/viden/subjekt er udgangspunktet. Vi er her interesserede i, hvordan 

teknologien konstruerer et ledelsesrum, der sætter mulighedsbetingelser for fremtidig styring i 

frikommunerne. I det følgende vil vi redegøre for projektets fem delproblemer.  
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Delproblem 1: Hvordan konstruerer styringsteknologien sig som styringsteknologi og med 

hvilke effekter? 

Med relationen forskel/lighed undersøger vi forskellen, styringsteknologien ønsker at 

minimere. Som tidligere nævnt er styringsteknologier installeret med en særlig mål-middel 

rationalitet, som bestemmer retningen teknologien vil gå, og måden hvorpå dette skal ske. Med 

analysen af første delproblem får vi altså indsigt i, hvilket problem frikommuneforsøget er 

svaret på, og hvordan problemet skal løses.  

 

Delproblem 2: Hvordan genererer teknologien viden om de tre frikommuner og med hvilke 

effekter?  

Med relationen magt/viden undersøger vi den magtudøvelse, som finder sted gennem 

styringsteknologien produktion af forskellige vidensformer. De tre frikommuners 

forsøgsforslag synliggør specifikke mål og midler, som teknologien styrer hen imod. Det 

afgørende er her, hvordan styringsteknologien gennem et omfattende apparat af teknikker og 

procedurer genererer den viden, der får både mål og midler til at dukke op, og som sætter 

retning for styringen.  

For at kunne indfange de vidensformer, som forsøgsforslagene producerer, har vi valgt at 

udvide det totaliserende og individualiserende fra Foucault, ved at tage udgangspunkt i 

professor på Manchester Universitetet David H. Hargreaves fire idealtyper af vidensformer 

(Hargreaves 2000): 

- Deklarativ viden (”knowing that”) 

- Videnskabelige viden (en speciel form for kodificeret viden) 

- Procedurel viden (”knowing how”) 

- Personlig viden (viden opbygget gennem personlige erfaringer) 

 

De to første former for viden er formelle og eksplicitte med relativt lave niveauer af tavs viden. 

Omvendt, er de to sidste vidensformer rige på tavs viden. Selvom hver type af viden interagerer 

med de tre andre typer, tager vi i vores analyse udgangspunkt i den viden som primært 

produceres. Hargreaves beskriver, hvordan professioner kombinerer en konkret og 
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anvendelsesorienteret viden med et generelt vidensystem (Hargreaves, 2000). Den 

anvendelsesorienterede viden er ikke fastlagt på forhånd, men suppleres og nyudvikles løbende. 

Hargreaves peger på, at professionelle i deres arbejde må udvikle et sæt af faste forståelses- og 

handlemønstre på baggrund af såvel deres formelle vidensbase som deres erfaring med løsning 

af praktiske problemer. Når disse forståelses- og handlemønstre ikke virker, må 

professionsudøveren prøve sig frem for at finde noget, som virker. Hargreaves kalder denne 

proces for ”tinkering” (Hargreaves, 2000: 235). Dette er i realiteten ukontrollerede 

eksperimenter, og i den forstand er eksperimenter dybt forankret i professionel praksis. Via 

forskellige skridt fører de professionelles ”tinkering” til ny viden, som accepteres som ”god 

praksis” og dermed indgår i vidensbasen hos en bred gruppe professionsudøvere (Hargreaves, 

2000: 230). 

 

Delproblem 3: Hvordan sætter teknologien bestemte subjekter i stand til at tale om de tre 

frikommuner og med hvilke effekter? 

Med relationen subjekt/objekt undersøger vi, hvordan teknologien konstruerer bestemte 

subjektpositioner, der sættes i stand til at tale om de tre frikommuner (objektet). Det bliver her 

centralt at se på, hvordan positionerne regulerer, hvordan der kan tales, samt hvad der kan tales 

om. I denne sammenhæng undersøger vi, om der er forskel i måden subjektpositionerne 

kommer til orde, og om bestemte positioner har adgang til særlige teknikker, der kan orkestrere 

stemmerne fra andre positioner på bestemte måder.  

På forhånd har vi udpeget lederen, medarbejderen og borgeren som tre subjektpositioner, vi vil 

have specielt fokus på for at se, om disse positioner gøres til genstand for styring og sættes i 

stand til at tale på en bestemt måde. 

 

Delproblem 4: Hvordan forsøger teknologien at styre subjekter til selvstyring igennem 

skabelsen af et særligt etisk subjekt? 

Med relationen magt/subjekt undersøger vi, hvordan styringsteknologien gennem dens 

magtudøvelse søger at sætte subjektet på en bestemt måde. Vi er interesserede i at se på, 

hvordan styringen vil fremelske, opdyrke og stimulere et bestemt etisk subjekt, og hvordan 

styringen bliver mulig ved at skabe et subjekt, der er i stand til at styre sig selv.  



34 

 

Delproblem 5: Hvordan producerer styringsteknologien et ledelsesrum og med hvilke effekter 

for styringsbetingelserne i frikommunerne? 

I delproblem 5 samler vi op på delproblem 2-4 ved at se på, hvordan styringens trefoldige 

relation mellem magt, viden og subjekt konstruerer et særligt ledelsesrum. Vi vil beskrive 

rummet ved at se på, hvordan forsøgets vidensproduktion bestemmer, hvem der kan styre i 

rummet, hvad der kan styres på, og på hvilken måde magten er på spil i rummet. På denne 

måde kan vi udsige noget om de mulighedsbetingelser, som ledelsesrummet sætter for 

fremtidig styring på i de tre frikommuner og for formningen af kommunen som styringsobjekt.  

Projektets fem delproblemer kan også illustreres med nedenstående figur: 

 

 

 Skema udarbejdet med inspiration i (Andersen 2006) 

Iagttagelsespunkt: Frikommuneforsøget som styringsteknologi 

Delproblem Begrebsrelationer 

Problemformulering: Hvordan skaber frikommuneforsøget nye 

betingelser for styring for Vejle-, Gentofte- og Odense 

Kommune? 

              Magt/ viden 

         Subjekt/objekt 

          Magt/ subjekt 

Magt/viden/subjekt 

Delproblem 2: Hvordan genererer 

teknologien viden om de tre 

frikommuner og med hvilke effekter? 

Delproblem 3: Hvordan sætter 

teknologien bestemte subjekter i stand 

til at tale om de tre frikommuner og 

med hvilke effekter? 

Delproblem 4: Hvordan forsøger 

teknologien at styre subjekter til 

selvstyring igennem skabelsen af et 

særligt etisk subjekt? 

Delproblem 5: Hvordan producerer 

styringsteknologien et ledelsesrum og 

med hvilke effekter for 

styringsbetingelserne i frikommunerne?  

Ledetråde 

Subjektpositioner 

Subjektivering, 

selvteknologier 

Styringens 

mulighedsbetingelser 

Vidensformer, metoder og teknikker 

          Forskel/lighed 
Delproblem 1: Hvordan konstruerer 

frikommuneforsøget sig som 

styringsteknologi og med hvilke effekter? 

Forskel styringsteknologien vil minimere 
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Litteraturreview 

Indledning – nye perspektiver på administrativ styring  

Tager man udgangspunkt i Michel Foucaults begreb om governmentality, forstået som et 

samfunds mentale forestillinger om den til en hver tid dominerende styringsform, kan der over 

tid identificeres klare skiftende styringsrationaliteter i de vestlige samfund (Sørensen 2002:2-3, 

Sørensen og Torfing 2005:115-122). Denne forandringsproces er i høj grad knyttet til bestemte 

forestillinger om, hvordan samfundsstyringen har udviklet sig. Forestillinger, der i 

teoridannelsen har ført til udviklingen af en lang række forskellige forsøg på at identificere og 

begrebsliggøre denne udvikling.  

Styringsudviklingen i den danske offentlige sektor beskrives ofte som en udvikling fra den 

hierarkiske styring funderet på Webers bureaukratiteori til markedsstyring (NPM) og 

koordinerende styring (governance). Men her hører enigheden langt hen ad vejen op blandt 

forskerne f.eks. angående, hvor meget hierarkisk styring, der stadig eksisterer, og om vi er på 

vej væk fra NPM.  

Vi skal i dette kapitel præsentere forskellige positioner i denne diskussion af 

styringsudviklingen af den offentlige sektor. Afslutningsvis i kapitlet præsenterer vi en 

opsummerende model, der skal benyttes som diskussionsgrundlag for, hvordan vi skal forstå 

styringstendenserne, vi fremanalyserer i frikommuneforsøget. Vurderingen af 

frikommuneforsøget i en større styringskontekst vil blive behandlet i projektets diskussion 

(kapitel 6). 

 

Styringsforestillinger om den suveræne stat og hierarkiet 

Den suveræne samfundsstyring udspringer fra en lang idehistorisk diskussion af styring i en 

statslig kontekst. Eva Sørensen har sammenfattet udviklingstrækkene i tre temaer. For det 

første afgrænses samfundsstyring til at finde sted indenfor en territorialt afgrænset stat. For det 

andet har suverænitetstankegangen vedrørende styring hængt ved siden det førmoderne 

samfund. Forestillingen betyder, at samfundsstyring udøves af en enhedsaktør (regeringen og 

administrationen), som skal dele sin magt med den lovgivende og dømmende magt. Legitim 

styring foretages af de tre magtinstanser, hvor andre aktører opfattes som illegitime i forhold til 

at udøve magt. For det tredje praktiseres styringen gennem principal-agent relation, hvor der 
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etableres en række hierarkiske underordnede instanser dvs. hovedsageligt forvaltningsapparatet. 

(Sørensen, 2002:17).  

Helt frem til slutningen af 1960’erne er den vestlige verden præget af den suveræne 

styringstænkning, som fordrer en styringsoptimisme og en tiltro til, at samfundets problemer 

kan løses af de centrale politikere og embedsmænd (Sørensen, 2002:43).  

Den hierarkiske styringstankegang lægger sig op af Max Webers klassiske bureaukratiteori fra 

1920 og Johan P. Olsens parlamentariske styringskæde.  

Webers bureaukratiteori bygger på en forestilling om det moderne samfund som præget af 

målrationalitet, og en opfattelse af den bureaukratiske organisationsform som kendetegnet ved 

en række idealtypiske karakteristika, hvoraf vi kan fremhæve følgende centrale træk: 1) 

organisationen er hierarkisk dvs. at alle ansatte har én foresat, 2) der er en klar arbejds- og 

ansvarsfordeling og 3) embedsmændene er politisk neutrale (Bogason, 2006: 100; Christensen 

m.fl., 2007:28). Organisationsformen er knyttet til det demokratiske system, herunder den 

offentlige forvaltning, fordi organisationsformen understøtter formel legal autoritet (Bogason, 

2006:101; Christensen mfl., 2007:28).  

Johan P. Olsens parlamentariske styringskæde er kort fortalt knyttet til forestillingen, at magten 

i samfundet udgår fra det suveræne folk, der sammensætter et parlament, der kontrollerer 

regeringen, som kontrollerer forvaltningen, der styres af regler og tildeling af ressourcer 

(Christensen mfl., 2007:28). I tråd med Weber viderefører den parlamentariske styringskæde 

forestillingen om en neutral forvaltning, der er politisk ledet og fungerer ud fra princippet om 

lovlig forvaltningsvirksomhed. Teoretisk sikrer kæden en række styrings, kontrol og 

delegationsrelationer mellem kædens aktører, hvilket gør det let at placere et ansvar og sikre 

forudsigelighed for borgerne. Både Webers og Olsens analyse er fokuseret på formelle 

strukturer og forestiller sig styring som baseret er formel, regelbaseret autoritet (Lane, 1995: 

52).  

Den hierarkiske styring er koncentreret om udøvelse og varetagelse af myndighedsopgaver i 

bred forstand, baseret på interne kontrol- og ansvarligheds procedurer (Christensen et at., 

2007:44). Myndighedsopgaver består i at påse borgere og virksomheder, som er omfattet af 

regulering og indrette deres adfærd og dispositioner efter gældende love og regler (Christensen 

et al., 2007:45). Opgaverne foregår typisk igennem regulering af retsforhold igennem 
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tilladelser, forbud og påbud. Som eksempler på myndighedsopgaver inden for det kommunale 

område kan nævnes tildeling af sociale ydelser, visitation til en institutionsplads fx børnehave, 

udstedelse af byggetilladelse m.v. (www.udbudsportalen.dk). Hierarkisk styring finder også 

sted gennem kontrol og tilsyn med driftsopgaver, der er i særlig grad er knyttet til produktionen 

af velfærdsydelser igennem eksempelvis drift af skoler, daginstitutioner og plejehjem, samt 

opgaver vedrørende infrastruktur som eksempelvis forsyningsvirksomhed og lokale vejnet 

(Christensen et al., 2007:114).  

 

Styringskrise og New Public Management 

Den suveræne eller hierarkiske styringstænkning bliver op igennem 1970’erne udfordret fra 

flere forskellige sider. Udfordringen skyldes bl.a., at samfundet er blevet mere ”complex, 

dynamic and diverse” (Kooiman, 1993: 35), hvorfor der stilles større krav til, at 

samfundsstyringen skal forstå denne kompleksitet og tilpasse sig. De såkaldte ”styringssvigt” i 

den offentlige sektor, hvor der opstår et stigende problem med at realisere politiske 

målsætninger er yderligere et element, der problematiserede styringsoptimismen (Sørensen & 

Torfing, 2005:19, Mayntz, 1993:9 og Jessop, 2000:159).  

I Danmark ses denne udvikling i form af Finansministeriets og Schlütter-regeringens 

moderniseringsprogram i 1980’erne, der tager udgangspunkt i 1970’ernes styringssvigt og de 

stigende offentlige udgifter. Man fastslår, at vejen til at få den offentlige styring tilbage på 

sporet sker via regelforenkling, mål- og rammestyring, samt økonomisk og administrativ 

decentralisering. Moderniseringsprogrammerne og den ændrede styringsopfattelse i den 

offentlige sektor er kendt under betegnelsen New Public Management (NPM) (Hood, 1991). 

NPM ugør ikke en ny teori men dækker over en række initiativer, styringsværktøjer og 

reformer, der har formet den offentlige sektor siden 1980’erne (Greve 2002: 1, og Klausen 

2001:24-26). Christopher Hood fremhæver i sin berømte artikel ”A Public Management for All 

Seasons” (Hood 1991) to af NPM-tendenserne i den offentlige styring. Den ene tendens er 

administrative reformer, hvor blandt andet decentralisering og mål- og rammestyring 

fremhæves. Den anden er de institutionelle reformer, der indebærer en generel markedsgørelse 

af den offentlige sektor i mindre ”selvejende” institutioner, samt konkurrenceudsættelse og 

udlicitering af offentlige opgaver (Hood, 1991: 4-5).  
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Der kan i den sammenhæng sondres mellem to søjler i NPM, som er inspireret af henholdsvis 

økonomisk teori og ledelsesteori fra den private sektor (Klausen 2001:27). Den første søjle 

bygger på en markedsmæssig styringslogik og er inspireret af nyinstitutionel økonomisk teori. 

Søjlen indeholder instrumenter som eksempelvis konkurrenceudsætning og privatisering. Den 

anden søjle bygger på ledelsesprincipper inspireret fra den private sektor, hvor vi finder 

styringsteknikker som, strategisk ledelse og mål- og rammestyring (Klausen 2001:27, Greve 

2002:3). 

NPM-reformbølgen medvirker grundlæggende til to udviklingstendenser i den administrative 

offentlige styring. 1) NPM doktrinen er et forsøg på at nytænke arbejdsdelingen mellem 

forvaltningen og politikere. Den neutrale embedsmand trænges i baggrunden og i stedet får 

forvaltningen mere plads til at udøve fleksibel og kontekstuel samfundsstyring. Den hierarkiske 

mål-middel relation mellem politikere og forvaltningen omdannes til en distinktion mellem 

politik og produktion. 2) Den enkelte leders større handlerum nytænker også det liberale 

demokratis syn på, hvem der styrer. Styringen ses som et resultat af et samarbejde mellem en 

række både offentlige og private aktører (Sørensen, 2008: 46 og Sørensen, 2002: 65-66). 

 

Udviklingen fra government til governance 

Sideløbende med, at NPM-reformerne bliver implementeret i diverse offentlige sektorer rundt 

om i de vestlige demokratier, er der en række teoretikere, der argumenterer for, at 

samfundsstyringen er overgået fra government til governance (Sørensen og Torfing, 2005: 21). 

Denne ”overgang” skal, som beskrevet igennem Foucaults begreb om governmentality, mere 

forstås som fremkomsten af nye alternative styringsforestillinger, og dermed mere 

karakteriseres som en teoretisk sondring end en empirisk realitet, da de generelle statslige 

institutioner stadig lever i bedste velgående og stadig er centrum for samfundsstyringen. Flere 

af de teoretikere (bl.a. Maynts 1993; Kooiman 1993 og Jessop 2000) der har diskuteret og 

kritiseret den suveræne styringstænknings rækkevidde mener ikke, at markedsliggørelsen er 

svaret på styringsproblemerne, da det, som Bob Jessop beskriver det, skaber en række 

eksternaliteter, som er underminerende for markedets egne vilkår. Jessop vil heller ikke tilbage 

til hierarkisk regelstyring på grund af dens manglende fleksibilitet og naive målrationalitet. 

Jessop kæder governancebegrebet tæt sammen med netværksstyring, idet han beskriver 

network governance, som et horisontalt samarbejde under tilstedeværelse af gensidig 
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afhængighed, hvor en række aktører finder sammen i styringsnetværk. Jessop er klar over, at 

netværksstyring ikke er det nye vidundermiddel, da den dialogbaserede forhandlingsform 

blandt andet kan medføre, at man diskuterer en masse men aldrig opnår konsensus, og dermed 

kan træffe beslutninger (Jessop, 2000:159-160). Flere andre teoretikere knytter ligeledes 

governancebegrebet tæt sammen med netværksstyring (Rhodes 2000; Maynts 1993; Kooiman 

1993; Pierre 2000). Governancebegrebet skal dog ikke sidestilles med netværksstyring. I den 

internationale debat er begrebet New Public Governance (NPG) blevet brugt om samme 

tendens som netværksteoretikkerne påpeger (Osborne, 2006). I dette speciale vil vi behandle de 

forskellige governanceteoretikere under samme paraply – governance  

Den nedenstående model
5
 sammenfatter de tre styringsformer, vi har gennemgået i kapitlet.  

 Hierarkisk styring NPM Governance 

Styring Hierarkisk styring  Markedsbaseret 

styring 

Koordination og 

samarbejde 

Udfordring Fragmentering Økonomisk 

udvidelse  

af den offentlige 

sektor 

Tværgående og nye 

styringsudfordringer 

(varierer)  

Ledelsespraksis Planlægning Organisations- og 

virksomhedsledelse 

Ledelse i og 

gennem netværk  

Strategisk tilgang Statens strategi Organisations 

strategi 

Strategisk 

koordinering 

Foretrukken 

løsningsmetode 

Autoritativ 

regelbaseret 

regulering og 

udbuds-drevne 

tjenester 

Skabelse af 

markeder og af 

incitamenter  

Udbygning af 

kombinationer 

mellem 

netværksaktører  

Medarbejderen Implementeringsori

enteret 

HRM-inspireret og 

fokus på levering af 

resultater  

Aktør i kreative 

netværk og medlem 

af koordinationsfora 

Borgeren Brugere Kunde, der vælger 

mellem 

leverandører  

Aktiv netværksaktør 

og 

innovationsminded  

                                                             
5
 Denne model er videreudviklet ud fra Carsten Greve og Niels Ejersbo oprindelig skema (Greve og Ejersbo, 

2013) 
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Frikommuneforsøget som styringsteknologi  

Som vi har gjort rede for i analysestrategien (kapitel 2), abonnerer vi i projektet på en radikal 

læsning af styringsteknologier. Styringsteknologier anskues i denne optik som særlige 

iagttagelsesredskaber, der synliggør styringsobjektet på en helt bestemt måde. 

Styringsteknologier er desuden installeret med en mål-middel rationalitet, der er 

retningsgivende for styringen. Det er med denne optik, vi i det følgende afsnit vil bore i 

frikommuneforsøgets overflade for at se på styringsteknologiens iboende mål-middel 

rationalitet. Vi vil argumentere for, at forskellen styringsteknologien prøver at minimere, er 

forskellen frisættelse/bureaukrati midlet til dette er frikommunernes forsøgsforslag. Dette 

kapitel vil ydermere udlede, hvordan frikommuneforsøgets åbenhed og metodefrihed for 

frikommunerne konstruerer en omvendt bevisbyrde, der er essentielt for evalueringen af 

forsøgsforslagene.   

 

Frikommuneforsøgets mål-middel rationalitet 

Som det fremgår af både Bekendtgørelse af lov om frikommuner og samt Aftaler om 

Finansloven 2011, er ideen om at søsætte Frikommuneforsøget opstået ud fra en bred enighed 

mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om, ”at der 

skal ske en markant udvidelse af afbureaukratiseringsindsatsen i kommunerne” 

(Finansministeriet, 2010: 21). Frikommuneforsøget har til hensigt at forbedre kvaliteten af den 

kommunale service, understøtte en bedre ressourceudnyttelse og øge effektiviteten af den 

kommunale opgaveløsning (Bekendtgørelse af lov om frikommuner, 2010).  

Som vi kort har været inde på i projektets problemfelt bygger frikommuneforsøget på en 

dobbelthed mellem på den ene side en juridisk dimension og på den anden side en 

styringsmæssig dimension. Den juridiske dimension retter sig mod frikommunernes 

ansøgninger om, hvordan man helt konkret ønsker at afvige fra gældende lovspraksis og 

hvorfor. I ”Vejledning til ansøgning om konkrete frikommuneforsøg” beskrives det, hvordan 

frikommunerne til hver ansøgning skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema omhandlende 

1) beskrivelse af forsøget, 2) mål og forventede resultater, 3) hvordan nås de opstillede mål?, 4) 

forsøgshjemler og 5) evaluering (oim.dk
6

). Den styringsmæssige dimension Den 

styringsmæssige dimension indfanger forligspartiernes forhåbning om, at frikommuneforsøget 

                                                             
6
 http://oim.dk/media/157820/vejledning.ashx.pdf 
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vil give ”inspiration til at udvikle det kommunale handlerum yderligere” samt påvirke 

kommunerne ”til nye interne organiserings- og ledelsesformer” (Finansministeriet, 2010: 21-

22). Den styringsmæssige dimension kan karakterisres som mere mental, idet der ikke stilles 

konkrete værktøjer til rådighed for, hvordan inspirationen til f.eks. nye ledelsesfornmer skal 

forekomme. Vi kan derfor konstatere, at der i frikommuneforsøget er indlejret en forhåbning og 

en række positive afledte effekter af få stemplet som frikommune.  

Dobbeltheden gør sig også gældende empirisk. De ni frikommuner har tilsammen indsendt ca. 

400 ansøgninger til forsøgsforslag (oim.dk
7
). Men ansøgningerne fordeler sig meget forskelligt 

alt fra Fredericia Kommune med bare 8 forsøgsansøgninger mens Odense Kommune har sendt 

ind 87 ansøgninger. Den store spredning i antallet af forslag mellem frikommunerne vidner om, 

at dobbeltheden giver forskellige muligheder for, hvordan man er frikommune.  

 

Frikommunernes forskellighed er med til at afsløre, hvordan frikommuneforsøget konstrueres 

som styringsteknologi. Det opstilles nemlig relativt få føringer for, hvordan kommunerne skal 

agere som frikommune. Det er f.eks. op til frikommunerne selv, hvordan de vil afgrænse de 

enkelte forsøgsforslag, og om de enkelte forsøgsforslag indeholder afvigelser fra flere 

bestemmelser/love (oim.dk
8
). Det er ligeledes også selv op til kommunerne at beslutte, hvordan 

de enkelte forsøgsforslag evalueres (ibid.). Men selvom frikommuneforsøget som 

styringsteknologi giver en hvis frihed til frikommunerne, vakler den ikke på spørgsmålet om, 

hvorvidt der er bureaukrati i den kommunale opgaveløsning. VK-regeringen har siden 2001 

gennemført en række initiativer for at sikre mere handlerum i kommunenrne f.eks. 

Frihedsbrevet fra 2002, Udfordringsretten fra 2008 og afbureaukratiseringsplanen ”Mere tid til 

velfærd” fra 2009 (Finansministeriet, 2010: 20-21). På trods af de tiltag vedkender teknologiens 

sig, at bureakuratiet i kommunerne er med til at hindre ”frigørelse”, ”fleksibilitet”, ”udvikling”, 

”effektive indsatser” mm. (ibid.). Sideløbende med denne konstatering ligger en iagttagelse af, 

at kommunerne kan frisættes fra ”det onde” ved at etablere et eksperimerende rum, hvor ”nye 

måder at styre på”, ”nye interne organiserings- og ledelesformer”, ”forøget rum for politisk 

ledelse” mf.l. kan afprøves (ibid.). Styringsteknologien konkretiserer altså ikke, på hvilke 

områder eller hvordan frisættelsen bør forekomme. Det er ved at afprøve forskellige forsøg, at 

                                                             
7
 http://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/frikommuneforsoeg-og-

udfordringsret/frikommuneforsoeg.aspx 
8
 http://oim.dk/media/157820/vejledning.ashx.pdf 
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det frisættende opstår, og det er både den mentale og den juridiske del af frikommuneforsøget, 

der muliggør forandringen.  

Vi kan herved begynde at indkredse styringsteknologiens mål-middel rationalitet. Pointen er 

her, at frikommuneforsøget som teknologi iagttager den kommunale styring som bestående af 

både frisættelse og bureaukrati, hvorved målet for styringen dukker op som minimering af 

denne forskel gennem transformationen af bureaukrati til frisættelse. Midlet er de enkelte 

forsøgsforslag. Relaterer vi mål-middel rationaliteten til projetktets forståelse af styring som 

indsættelse af en forskel, der dernæst minimeres (jf. Andersen og Thygesen, 2004: 30), handler 

de næsten 400 forsøgsforslag alle om minimeringen af forskellen frisættelse/bureaukrati.  

 

”Den omvendte bevisbyrde” 

Et af de få ufravillige krav til hvert forsøgsforslag er, at det skal evalueres på en eller anden 

måde. Evalueringerne skal bidrage til et ”solidt beslutningsgrundlag”, når det skal afgøres, om 

forsøgsforslagene skal videreføres efter forsøgsperioden (oim.dk
9

). Erfaringen fra 

frikommuneforsøget i 1980’erne i Danmark var i tillæg, at der kun i meget begrænset omfang 

blev gennemført evalueringer på tværs af flere kommunerne (kora.dk
10

). Den ”fejl” kommer 

man dog ikke til at gentage. Frikommunekoordinator i Vejle Kommune har udarbejdet en figur 

til at beskrive ”evalueringstræet”, der skal hjælpe til at opsamle alle erfaringerne fra de ni 

frikommuner (se bilag 6). I alt skal der udarbejdes evalueringer på 5 forskellige niveauer; 1) 

forsøgsniveau, 2) programniveau på kommuneniveau, 3) kommuneniveau, 4) programniveau 

på landsplan og 5) landsplan. En vigtig pointe er her, at grundlaget for evalueringsniveau 2 er 

evalueringerne på niveau 1 og på samme måde videre op niveau for niveau. Den afsluttende 

diagnose for de 9 frikommuners 4-årige arbejde bygger derfor på egne evalueringer, som de 

selv har defineret omfanget og indholdet af. Det faktum, at ansvaret for at bevise 

forsøgsforslagene virkning placeres hos frikommunerne, betyder, at det normale top-down 

forhold mellem kommuner og stat vendes om. Vi har valgt at karakterisere ændringen som den 

omvendte bevisbyrde. Når der normalt besluttes ny lovgivning, som har betydning for 

kommunerne, er det som ofte defineret på forhånd, hvorfor lovgivningen er blevet ændret, 

hvordan og hvornår det skal implementeres, og hvilke styringsredskaber der skal benyttes. I 

                                                             
9
 http://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/frikommuneforsoeg-og-

udfordringsret/frikommuneforsoeg.aspx 
10

 http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i6947/Mange-gode-forsoeg-%E2%80%93-men-hvad-virker 
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frikommuneforsøget er alle de forhold vendt om, så det nu er kommunerne, der er ansvarlige. 

Men de har også ansvaret for selv at kunne dokumentere, at deres egne tiltag virker.  

 

Kopiforsøg og harmonisering mellem frikommunerne 

I tillæg til, at hver frikommune selv formulerer forsøgsforslag, har de 9 frikommuner i 2012 og 

2013 kunne kopierer andre kommunernes forsøgsforslag og selv implementerer dem i egen 

kommune. Ud af de omkring 300 godkendte forsøgsforslag er 150 af dem blevet kopieret i en 

eller flere af de andre kommuner (oim.dk
11

). Udover kopiforsøgene har frikommunerne også 

samarbejdet gennem et særligt koordinationsudvalg, hvor de ni frikommunekoordinatorer 

mødes ca. hver 3. måned og diskuterer fælles udfordringer (Gregersen, 2013). Ifølge Johannes 

Gregersen er det blevet en indgroet del af arbejdet med frikommuneforsøget, at koordinatorerne 

er i telefonisk kontakt med hinanden for at vidensudveksle (ibid.). Samarbejdet mellem 

frikommunerne udviklede sig yderligere, idet Vejle Kommune i april 2014 var vært for en 

”Frikommune-konference” med deltagelse af frikommunerne samt Indenrigs- og 

Økonomiminister Margrethe Vesterager (vejle.dk
12

). En vigtig pointe er her, at det der startede 

som ni meget forskellige frikommuner, er blevet til mere ens frikommuner grundet de mange 

kopiforsøg og det integrerede samarbejde mellem frikommunerne. 

 

Delkonklusion: 

Styringsteknologier er som før beskrevet med til at normalisere og disciplinere det sociales rum 

og tid (Tangkjær 2005:50). Styringsteknologien begrænser antallet af mulige udsagn, som 

subjekter kan tale ud fra uden dog at determinere udsagnene. Det er derfor vigtig for vores 

forståelse af frikommuneforsøget at indfange, hvad styringsteknologien vil, og hvordan den 

iagttager den kommunale styring.  

I dette kapitel har vi set, hvordan frikommuneforsøget indsætter forskellen 

frisættelse/bureaukrati, som den herefter forsøger at minimere. Målet for styringen bliver at 

transformere bureaukrati til noget frisættende, og midlet er de enkelte forsøgsforslag. Et andet 

vigtig kendetegn om styringsteknologien er, at den konstruerer en omvendt bevisbyrde, hvor 

                                                             
11

 http://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/frikommuneforsoeg-og-

udfordringsret/frikommuneforsoeg.aspx 
12

 http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Vejle-som-frikommune.aspx 
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frikommunerne gøres ansvarlige for at bevise det gode, det forbedrende og i sidste ende det 

frisættende med hele frikommuneforsøget. Den tredje centrale pointe, vi kommer frem til i 

kapitlet, er, at de umiddelbart meget forskellige frikommuner i løbet af processen er blevet 

mere identiske frikommuner. Dette bunder både i de mange kopiforsøg og det integrerede 

samarbejde mellem frikommunerne.  
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Vejle, Gentofte og Odense Kommune som frikommuner  

Indledning 

I det foregående kapitel har vi erfaret, hvordan frikommuneforsøget som styringsteknologi 

bygger på en iboende mål-middel rationalitet. Målet for styringsteknologien dukker op som 

minimeringen af forskellen frisættelse/bureaukrati, og midlet til dette er gennem de godkendte 

forsøgsforslag. Vi ser samtidig også, hvordan den integrerede frikommuneproces og 

muligheden for at kopiere forslag fra de andre frikommuner gør, at frikommunerne nærmer sig 

hinanden i måden at tænke styring på. Det næste spørgsmål, der rejser sig, er, hvordan 

frikommunerne konkret vil frisætte kommunernes opgaver fra de bureaukratiske regler. 

Styringsteknologien stiller et bestemt iagttagelsesprogram til rådighed for kommunerne, hvor 

der er relativt stort handlerum for hvilke kommunale opgaver, der skal frisættes og hvordan 

dette skal gøres.  

Hvor forrige kapitel iagttog frikommuneforsøget på makroniveau, vil vi i det følgende fokusere 

på projektets tre casestudier af Vejle Kommune, Gentofte Kommune og Odense Kommune
13

. 

Projektet vil benytte samme analysestrategi til at analysere det relationelle forhold mellem 

magt, viden og subjekt i tre kommuner. De tre caestudier vil derudover analysere, hvilket 

ledelsesrum som dukker op som effekt af styringsteknologien. Afslutningsvis vil vi i 

delkonklusionen sammenligne de tre casestudier.  

 

 

 

 

  

                                                             
13

 Som nævnt i forrige kapitel har de ni frikommuner indsendt omkring 150 kopiforsøg. Kopiforsøgene opfatter vi 

på lige fod med kommunernes ”egne” forsøg, men vi vil ikke behandle samme forsøgsforslag i hvert casestudier. 

De tre caseanalysers hovedformål er at fremanalysere de enkelte frikommuners motivation for at blive 

frikommune og de dertilhørende forsøgsforslag.  
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Vejle Kommune som frikommune  

Baggrunden for, at Vejle Kommune i sommeren 2011 ansøgte om at blive frikommune, skal 

ifølge kommunen ses som en naturlig forlængelse af det arbejde, kommunen har foretaget de 

sidste år med regelforenklinger og afbureaukratisering. Som det fremgår af kommunens 

ansøgning om frikommunestatus, har Vejle Kommune i 2009 og 2010 på forskellige måder 

arbejdet på « (…) at sikre flest mulige ressourcer til den direkte kontakt med borgerne» (Vejle 

Kommune, 2011:2). I 2009 vedtog Byrådet en «tillids- og afbureaukratiseringsreform», samme 

år gennemførte de også et pilotprojekt for at undersøge potentialet for afbureaukratisering og i 

2010 opfordrede kommunen borgere og ansatte til at komme med ideer til mere smidige 

sagsgange for at afskaffe såkaldte «dumme regler» (ibid.). Vejle Kommunes Chef for 

Arbejdsmarkedsområdet Michael Petterson beskriver arbejdet inden de blev frikommune som 

en ”linje med innovation”:  

”Det at skulle øve sig i at skabe ideer, finde ud af at kunne omsætte og så 

i det hele taget effektuere dem, altså det i sig selv har vi øvet os i. Den 

startede faktisk for 3,5 små 4 år siden, hvor vi startede systematisk med 

det, hvor vi kaldte alle medarbejdere op, det var på stadions lokaler, og 

så idegenererede de. Det blev til en bruttoliste på 147 ideer. (...) Derfra 

kom også nogle af ideerne, som er vokset ind i frikommuneideerne. ” 

(Petterson, 14 min.).  

 

Som det fremgår af det ovenstående citat, er det at tænke i lokale regelforenklinger ikke fjernt 

for Vejle Kommune. Kommunen har af flere omgange og med forskellige aktører set kritisk på, 

hvordan kommunens drift kunne effektiviseres. Det er derfor også vanskeligt at lokalisere 

præcist, hvor og hvornår de forslag, som har fundet vej til frikommuneansøgningerne, stammer 

fra. Men frikommunestatussen har givet kommunen mulighed for at samle forslagene under en 

paraply i et nationalt projekt.   

 

Målsætningen med frikommuneordningen beskriver Vejle Kommune i fire forskellige punkter. 

Med frikommuneordningen vil de fokusere på, at 1) resultater frem for procesregulering, 2) 

færre proceskrav, 3) fri for centrale krav og serviceniveau, 4) en optimal politisk og 
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administrativ struktur. (Vejle Kommune, 2011: 3). Specielt opgøret med procesreguleringen på 

beskæftigelsesområdet nævner kommunen flere gange som hovedgrunden til at blive 

frikommune. Det store fokus på beskæftigelsesområdet afspejles også i kommunens 74 

forsøgsforslag, hvor beskæftigelsesområdet dominerer med 26 forslag, mens skoleområdet med 

10 forslag er det næststørste område (Vejle.dk
14

).  

Af de 74 forsøgsforslag Vejle Kommune har indsendt gennem de 5 ansøgningsrunder, er 56 af 

dem blevet godkendt. 47 af de godkendte forsøg har kommunen selv formuleret, mens de 

resterende 9 forsøg er såkaldte kopiforsøg, der er kopieret fra en af de andre frikommuner 

(Vejle.dk
15

). Sammenligner man alle kommunens forsøgsforslag, er både indholdet, 

arbejdsomfanget og ambitionsniveauet meget forskelligt. Regeringen har heller aldrig haft en 

ambition om at diktere, hvordan et ”rigtigt” eller ”godt” frikommuneforsøg så ud. Det har været 

op til frikommunerne. For at et forsøgsforslag kunne blive godkendt, har hver frikommune 

skulle argumentere for, at forsøget ville forbedre arbejdet for kommunen. Men graden af 

forbedring har kommunerne ikke skulle argumentere for. I Vejle Kommune har man ligeledes 

ikke lagt begrænsninger på typen af forsøgsforslag hverken politisk eller administrativt. 

Frikommunekoordinator i Vejle Kommune Johannes Engers Gregersen beskriver 

ansøgningsprocessen på følgende måde:  

Ansøgningerne kommer ud fra felten. De kommer ude fra f.eks. teknik og 

miljøs plankontor. (...) Jeg er ikke sikker på at vores direktion altid har 

nået at tænke på konsekvenserne. Vores direktion har tænkt, at vi skal 

frisætte kræfterne, vi skal lave innovation, vi skal udnytte det kæmpe 

potentiale for gode ideer, som der er i medarbejderne. Så de har sat 

meget få begrænsninger. (Gregersen, 2013: 36 min.) 

 

Fremstillingen, som Gregersen her kommer med, bakkes også op af andre i kommunens 

frikommuneansøgning (Vejle Kommune, 2011). Det er det frisættende potentiale, som 

medarbejdere og institutionerne har oplevet, som lægger til grund for de fleste forslag.  

 

                                                             
14

 http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Samarbejde-med-regeringen.aspx 
15

 http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Samarbejde-med-regeringen.aspx 
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Det fremgår altså både af forsøgsforslagene og af kommunens målsætning, at specielt 

proceskravene på beskæftigelsesområdet er et område, hvor man ser mulighed og behov for 

frisættelse. Vi lærer yderligere af kommunens frikommuneansøgning, at kommunen ikke 

anskuer frikommuneordningen som noget revolutionerende nyt men som en naturlig, 

inkrementæl videreføring af kommunens innovationslinje. Som vi nævner i projektets 

analysestrategi, skal vi forstå, hvordan frikommuneforsøget som styringsteknologi fungerer i 

Vejle Kommune, må vi se nærmere på karakteren af den viden, som forsøgsforslagene 

producerer, og derefter behandle de teknikker den betjener sig af. Det følgende afsnit vil 

analyse på, hvordan forsøgsforslagene producerer viden.   

 

Forsøgsforslagenes vidensproduktion  

Med udgangspunkt i David H. Hargreaves opdeling af vidensformer har vi inddelt Vejle 

Kommunes 56 godkendte forsøg inden for de fire forskellige vidensformer (se bilag 1). Som 

tidligere nævnt er forslagene formuleret med forskellige ambitionsniveauer, men der danner sig 

alligevel fire overordnede logikker, der tilsammen udgør vidensgrundlaget for kommunen. 

Vidensloggikerne indfanger generelle styringsmåder, der går igen i flere af forsøgsforslagene. 

De fire videnslogikker sammenfatter vi på følgende måde:  

 

1. Forenkling gennem fritagelse (deklerativ viden) 

2. Koordinering og fleksibilitet (videnskabelig viden) 

3. Sammenhæng i processerne (procedurel viden) 

4. Dialog med mening (personlig viden) 

 

I det følgende vil vi gennemgå de fire logikker og uddybe, hvordan vidensproduktionen 

forekommer.  

 

Forenkling gennem fritagelse: 

Det karakteristiske for denne videnslogik er, at der ikke produceres nye opgaver eller aktiviteter 

men i stedet færre. Her adskiller videnslogikken sig fra de andre, idet der ikke igangsættes nye 
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arbejdsformer eller introduceres nye teknikker. Vejle Kommune har identificeret 26 

forenklingstiltag, hvor de ønsker at nedsætte frekvensen på en myndighedsopgave, ønsker at 

uddelegere den eller helt undgå at udføre den. ”Nedsætte fravalgsperioden for frokostordninger 

i institutionerne”, ”afskaffelse af udtalelse i faget idræt”, ”fritagelse for halvårsregnskab”, 

”fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelser”, er eksempler på forsøgsforslag. 

Forenklingen sker ud fra næsten samme tankegang – at bruge færre ressourcer på det 

kommunen anser som ikke-effektfulde opgaver. De 26 forsøgsforslag udfordrer i mindre grad, 

måden opgaven løses på, men i højere grad tages der fat i afbureaukratiseringen i sin enkleste 

form – kost over for nytte. Kost måles i enheden tid nu og her, mens nytte måles i effekt af 

output. Evalueringsformen er ligeledes ens i de forskellige forsøgsforslag og går på at måle, om 

man mister en effekt af at reducere tidsforbruget. Og der er i øvelsen med at sammenligne 

nutidens tidsforbrug og fremtidens effekt, at der produceres viden. Afbureaukratiserings 

enkleste form – kost over for nytte – har de altoverskyggende fordel, at det frigørende 

potentiale kan måles og er enkelt at implementere. Der skal ikke ændres på arbejdsgange, 

implementeres nye værktøjer eller etableres nye enheder. Der skal gøres mindre af noget.  

 

Koordinering og tværfaglighed: 

Det konstituerende for denne videnslogik er 4 forsøgsforslag, der igangsættes som 

”pilotprojekter” med tydelige projektplaner, dataanvendelse og evalueringsmetoder. Mens den 

ovenstående videnslogik ser på, hvad der sker, når man gør mindre af noget, produceres viden 

her ved at etablere nye enheder med nye målsætninger. Tre af forsøgsforslagene handler om 

grænsesnittet mellem Jobcenteret og andre forvaltninger, mens det sidste forslag tager afsæt i 

aldersopdelingen i folkeskolen.  

De tre forsøgsforslag med fokus på grænsesnittet mellem Jobcentret og andre forvaltninger er 

meget identiske i både formål og fremgangsmåde. Formålet med forsøgsforslagene er at skabe 

et bedre forløb for ”særligt udsatte familier”, ”kontanthjælpsmodtagere med 

livsstilssygdomme” og ”sygemeldte med Cancer”, og fremgangsmåden er at etablere 

”tværfaglige teams” mellem Jobcentret og Sundhedscentret/Familieafdelingen. 

Videnskabeligheden i de nye konstellationer ser vi både i baggrunden, gennemføringen og 

”målingerne” af de nye organisatoriske teams. F.eks. er det en foranalyse, der peger på et 

koordineringsmæssigt potentiale som lægger til grund for forsøgsforslaget 



50 

 

”Fællessagsbehandling for 150 sager i Familie/Job”. På samme måde bygger selve 

gennemføringen af forsøget med sygdomsramte kontanthjælpsmodtagere også på 

videnskabelighed. Borgeren tilbydes først et indledende sundhedstjek, herefter vurderes 

borgerens behov for støtte, sagsbehandleren og borgeren lægger herefter en plan med klare mål 

og forløbet afsluttes med udslusning i virksomhedspraktisk. Alle tre forsøg benytter sig af 

”resultatbaseret styring” for at evaluere på beskæftigelseseffekten, og i tillæg til den 

resultatbaserede styring måler de tre forsøgsforslag også på ”procentdelen som kommer i job 

efter 3 måneder”, ”tilknytning til arbejdsmarkedet”, ”længden af sygemeldingen” mm.  

Forsøgsforslaget ” Aldersintegration og fleksibel holddeling – skoleområdet.” er af flere blevet 

omtalt som det mest ambitiøse forsøgsforslag, idet hele folkeskolens organisering er på spil 

(Petterson og Gregersen, 2013). Vejle Kommune har en forventning om, at muligheden for en 

mere fleksibel holddeling, som ikke kun går på alder, vil kunne styrke elevernes sociale og 

faglige kompetencer. Forsøget bliver evalueret løbende via lokale test, nationale test samt 

evaluering af børnerens trivsel gennem ”God Skole”-evalueringen.  

De fire forsøg er opbygget på samme måde ved, at kommunen i en afgrænset tidsmæssig 

periode etablerer nye organisatoriske enheder og arbejdsgange med det formål at få målbare 

data om henholdsvis beskæftigelses- og uddannelseseffekten. Videnskabeligheden i 

forsøgsforslagene fremkommer ved den tydelige tidsmæssige afgrænsning, den veldefinerede 

population, fremgangsmåden samt evalueringsformen. Og her adskiller de fire pilotprojekter 

sig fra de 52 andre godkendte forsøg. Det er den videnskabelige dataindsamling i løbet af hele 

forsøgsperioden, som er i fokus. Det giver også de her fire forsøgsforslag en anden status, da 

det i mindre grad bliver lokale forhold i Vejle Kommune, men i højere grad en sand viden om 

generelle kommunale styrerforhold, som skabes.  

 

Sammenhæng i processerne 

De 18 forslag, der danner denne videnslogik, har alle fokus på simplificering og smidiggørelse 

af sagsbehandlingsprocesserne i Vejle Kommune. Mens vidensproduktionen i de to 

ovenstående videnslogikker etableres rundt henholdsvis volumen af myndighedsopgaver samt 

behovet for bedre datagrundlag, har vidensproduktionen inden for denne videnslogik fokus på 

processer. Processerne, som ønskes forbedret, er f.eks. ”opstarten af sygedagpengesager”, 
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”søgeprocessen for kontanthjælp”, ”administrationen af de afgiftsfrie busser”, ”indgåelse af 

indkøbsaftaler” m.fl. 

Fælles for de 18 forsøgsforslag er, at de tager udgangspunkt i lokale udfordringer i 

sagsbehandlingsprocesserne. Det lokale fokus ses bl.a. i ansøgningen til forsøgsforslagene, der 

indledes med et ”borgereksempel”, som går igennem udfordringsbilledet med den nuværende 

proces, samt hvordan man kan forbedre den ud fra et borgerperspektiv. I forsøgsforslaget 

”Fælles opstart af sygedagpengesager” indledes der med et eksempel, hvor en 

kontanthjælpsmodtager er udeblevet to dage fra et aktiveringstilbud og herefter har fået trukket 

i sin kontanthjælp. Problemstillingen ved den nuværende løsning er et unødvendig tidsforbrug 

og problemer med for meget ”frem og tilbage mellem Jobcenter og Ydelsescenter” (Vejle.dk 

16
). Løsningen på problemet ser Vejle Kommune være, at én beskæftigelsesrådgiver i 

Jobcentret får ansvaret for kontakten med borgeren, partshøringen og beslutningen om 

modregning i kontanthjælpen (ibid.). Tankegangen fra dette eksempel går igen i flere af 

forsøgsforslagene. Kommunen tager udgangspunkt i en lokal og borgerrettet udfordring og ser 

løsningen være at samle ansvaret for processen hos én forvaltning for at forenkle kontakten 

med borgeren. De 18 forsøgsforslag identificerer alle én eller flere barrierer, som besværliggør 

en gentagende proces i forvaltningerne. Logikken i forsøgsforslagene er, at interne barrierer i 

kommunen skaber eksterne problemer for relationen med borgeren. Vidensproduktionen sker 

herved rundt, hvad der sker, hvis man eliminerer, det kommunen identificerer som en barriere. 

Elimineringen af barrerne har derfor både til hensigt at minimere tidsforbruget i forvaltningen 

men også at forbedre servicen for borgeren. Denne dobbelthed går igen på forskellige måder i 

forsøgsforslagene. Forsøgsforslagene ”Lokaletilskud til foreninger” og ”fælles opstart af 

sygedagpengesager” omhandler to helt forskellige områder men har samme formål. Det første 

forsøgsforslag ønsker en mere ”fleksibel håndtering af tildelingen” for at kunne ”imødekomme 

ønsker om lokaler fra nye foreninger”. Det andet forsøgsforslag vil både skabe ”bedre 

koordineringen af sagen” og samtidig med en ”bedre og hurtigere service” til borgeren” 

(Vejle.dk
17

). Dobbeltheden er også med til at identificere to forskellige grænsesnit a) mellem 

hver af forvaltningerne og b) mellem kommune og borger. Det er begge de grænsesnit som 

forsøgsforslagene er med til at afdække.  

                                                             
16

 http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-

1.aspx 
17

 http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-

1.aspx 
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Sammenfattende for de 18 forsøgsforslag er, at de alle generer viden om forskellige 

grænsesnitproblemstillinger, der har en negativ effekt både for borgerne og forvaltningerne. 

Forsøgsforslagene har derfor både fokus på tid og på effekt. Tid bruges som måleinstrument for 

grænsesnittet mellem forvaltningerne, mens effekten koncentrerer sig om relationen mellem 

kommune og borger. Forsøgsforslagene evaluerer både på ”tidsforbrug” og ”ressourceforbrug” 

men også på ”den oplevede service” og ”kvaliteten af sanktionerne”. Og det er i koblingen 

mellem tid og effekt, at viden generes. Idet koblingen udspringer af lokale problemstillinger i 

Vejle Kommune ser vi også, at vidensproduktionen bliver mere specifik for Vejle Kommune 

end for hele den offentlige sektor. Her adskiller forsøgsforslagene sig fra de to ovenstående 

videnslogikker.   

 

Dialog med mening: 

Den fjerde videnslogik har mange lighedstegn med de individualiserende teknikker, Foucalt 

karakteriserer som pastoral magt (Foucault, 1994: 213). Pastoral magten har sine rødder i den 

kristne kirkes forsøg på at føre den enkelte mod frelse i det hinsides. Så langt går 

forsøgsforslagene inden for denne videnslogik dog ikke. Forsøgsforslagene prøver at 

tilvejebringe ”frelsen” ved at forbedre muligheden for f.eks. ”at borgeren genindtræde på 

arbejdsmarkedet”, ” at ledigheden nedbringes”, ”at unge fastholdes i uddannelse” m.fl. Ideen i 

forslagene er, at kommunen skal have en mere individuel og detaljeret forståelse af borgerens 

tanker, følelse og behov for at kunne tilvejebringe borgeren med det ønskede outcome. 

Teknikken til at erhverve sig denne viden er samtalen.  

Ved flere af de 8 forsøgsforslag benyttes betegnelserne ”Samtale, når det giver mening” og 

”Ingen samtaler for samtalens skyld”, og det der bestemmer, hvornår en samtale giver mening, 

er om borgeren har noget på hjertet, som pastoren (sagsbehandleren) vurderer som relevant for 

sagsbehandlingen. Et eksempel på dette ser vi i forsøgsforslaget ”Individuelle samtaler og 

tilbud til alle”. Vejle Kommune ønsker fritagelse for, det kommunen kalder for ”ufleksible 

kontaktforløb” og ”ufleksibel ramme” på arbejdsmarkedsområdet, hvor frekvensen og 

indholdet i møderne er givet på forhånd over til at give:  

”(...) jobcentrets medarbejdere mere spillerum til at tilrettelægge det 

mest hensigtsmæssige forløb for borgeren. Den nyvundne metodefrihed 
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skal altså bruges til – i samspil med borgeren – at strikke individuelle 

tilbud sammen, der hurtigst muligt bringer borgeren ud af offentlig 

forsøgelse” (Vejle.dk
18

) 

 

Metodefriheden gør, at det er sagsbehandlerens egen filtrering af borgerens udsagn, som skaber 

grundlag for det fremtidige forløb. På denne måde forpligtes borgeren i højere grad for sin egen 

udvikling, da egne udsagn der til syvende og sidst skal bringe borgeren ud af offentlig 

forsørgelse. Herved skaber samtaleteknikken et over- og underforhold, idet det er borgeren, der 

skal gå til bekendelse om indre forhold, men det er kun sagsbehandleren, der kan bestemme, 

hvad som er relevant.  

 

Vidensproduktions effekter 

Vi har oven for erfaret, hvordan Vejle Kommunes 56 godkendte forsøgsforslag producerer 

viden inden for alle fire af Hargreaves vidensformer. De fire videnslogikker producerer viden 

om 1) når kommunen gør mindre af noget noget, 2) når kommunen gør noget mere 

videnskabeligt, 3) når kommunen minimere interne barrierer for at have bedre kontakt med 

borgeren og 4) når kommunen gennemfører mere individuelle forløb.  

I projektets analysestrategi anskuer vi den samlede mængde af forslag som en funktion af 

styringsteknologiens virkemåde. Denne iagttagelsesform giver os mulighed for at se det, 

Foucault kalder for governmentalitetns spidsfindige kombinatorik mellem totaliserende 

procedurer og individualiserende teknikker (jf. Foucault 1994:213). For selvom, at mange af 

forslagene kommer ”ude fra felten”, som Gregersen beskriver det, er det ikke kun 

individualiserende teknikker, der er i spil i forsøgsforslagene. De nye forsøgsforslag og den 

viden de producerer spejles hele tiden i kendte, overordnede videnskategorier. Eksempler på 

disse kategorier er ”jobparathed”, ”tilknytning til arbejdsmarkedet”, ”resultatbaseret styring ift. 

både progression og effekt” ”tilfredsmåling på deltagernes udbytte”, ”antal hænder på en sag”, 

”kvalitet i kendelserne” osv. Fællesnævneren for de kategorier er målbarheden og muligheden 

for at benchmarke frikommuneresultaterne med andre kommuner. For at forsøgsforslagenes 

                                                             
18

 http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-

1.aspx 
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indhold skal kunne godkendes som viden, skal forsøgsforslagenes formål relatere sig til disse 

videnskategorier. Selvom Vejle Kommune italesætter en række forskellige individuelle 

teknikker så som ”samtaler når det giver mening”, ”dialog i øjenhøjde”, ”den der kender 

borgeren behandler ansøgningen” og ”mere målrettede tilsyn”, spejles teknikkerne i de 

kvantitative videnskategorier. Ser vi bort fra den deklarative videnslogik, hvor der ikke ændres 

på måden kommunen arbejder på, fremkommer dynamikken mellem det individualiserende og 

totaliserende også tydeligt. Et eksempel på dette er måden forsøgsforslaget ”Samtaler, når det 

giver mening” evalueres. Hensigten med forslaget er bedre ”at kunne tilrettelægge 

opfølgningen af borgerens sygedagpengesag eller kontanthjælpssag” ved hjælp af et mere 

individuelt planlagt opfølgningsforløb. Dette skal evalueres gennem kvartalsvise målinger på 

”progression”, ”varighed på offentlig forsørgelse”, ”effekt af indsats” og ”samtalehyppighed” 

(Vejle.dk
19

). Et andet eksempel er, at forsøget ”En indgang, når man søger kontanthjælp” 

evalueres ved at undersøge ”antal sager og afgørelser”, ”tidsforbrug”, ”antal sagsskift”, 

”opgørelser over samlet ressourceforbrug til opgaven” samt ”kvalitative borgerinterviews” 

(ibid.).  

Denne dialektik mellem totaliserende og individualiserende videnskategorier er 

gennemgribende for Vejle Kommunes arbejde med frikommuneforsøget. ”Viljen” eller behovet 

for viden oplever kommunen også både fra andre kommuner og Økonomi- og 

Indenrigsministeriet. Johanes Gregersen beskriver det bl.a. ved, at han oplever en ret stor 

efterspørgsel efter en viden om, hvad det (frikommunestatussen) egentlig er blevet til. Men til 

det spørgsmål svarer han, at de i kommunen famler lidt (Gregersen, 2013 23 min.). Det der 

”famles” efter er totaliserende kategorier, man kan holde den producerede viden op imod. Her 

ser vi også, at frikommuneforsøgets mål-middel rationalitet gør sig gældende. Det vi i kapitel 4 

kalder for ”den omvendte bevisbyrde” skaber et krav om, at frikommunerne generaliserer den 

viden, der produceres i velkendte videnskategorier for at kunne synliggøre effekten. 

Holdninger og synspunkter, der ikke kan indfanges i videnskategorierne, sorteres fra som 

normative ytringer. Frikommuneforsøgets mål om at minimere forskellen mellem frihed og 

bureaukrati får herved endnu mere retning, idet minimeringen af forskellen skal ske med 

reference til de kendte videnskategorier.  
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 http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-

1.aspx 



55 

 

Beskæftigelsesrådgiveren som ekspertsubjekt  

Relationen mellem subjekt-objekt synliggør en iboende dobbelthed. På den ene side gøres 

subjektet til en objektiv kategori som eksempelvis lærer, kommunaldirektør eller 

sagsbehandler, som teknologien retter sin styring imod. På den anden side konstruerer 

teknologien subjektpositioner, hvori bestemte subjekter gøres i stand til at agere på vegne af 

Vejle Kommune på en ny måde. I Vejle Kommune er frikommuneforsøget med til at 

konstruerer en ekspertposition, hvorigennem beskæftigelsesrådgiveren i Jobcentret kan tale fra 

ud fra. Ekspertpositionen konstrueres dels gennem samtaleteknikken, hvor sagsbehandleren 

opnår viden om borgerens indre forhold og dels ved at sagsbehandleren i endnu højere grad 

bliver den som kobler Vejle Kommune som organisatorisk enhed sammen med omverdenen. I 

det følgende vil vi uddybe, hvordan ekspertpositionen skabes og med hvilke effekter.  

 

For det første konstrueres ekspertpositionen gennem beskæftigelsesrådgiver i Jobcentrets 

udvidede ansvar for dialogen med borgeren. Frem for som tidligere at a) indkalde 

kontanthjælpsmodtagere til samtale med lovbestemt hyppighed afhængig af kategori, b) lade 

regler om ret og pligt bestemme hvornår og hvilke tilbud borgeren har tilgang til c) lade 

fastsætte minimumskrav for ledige bestemme kontaktform og indhold i samtalerne, gives 

beskæftigelsesrådgiver i Jobcentret mulighed for selv at tage stilling til hyppighed, form, 

indhold og tilbudsform for borgeren (Vejle.dk
20

). Dette mulighedsrum åbnes, idet 

beskæftigelsesrådgiveren sidder inde med den autentiske viden om borgeren. For det andet 

skabes ekspertpositionen ved, at beskæftigelsesrådgiveren i Jobcentret får ansvaret for hele 

forløbet med borgeren inden for sygedagpengesager, transportbevillinger, enkeltydelser og 

kontanthjælp (Vejle.dk
21

) Sagsbehandleren får et udvidet ansvar for både at håndtere forløbet 

med borgeren og beslutningskompetencen til at træffe afgørelser, som tidligere skulle 

godkendes bl.a.. i Ydelsescentret.  

Ekspertpositionen opstår som konsekvens af både den kvantitative (nedsættelse af tidsforbrug i 

kommunen) og kvalitative (mere effekt af samtalen) vidensproduktion. 
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 http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Godkendte-ansoegninger/Ansoegningsrunde-

1.aspx og http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Vejle-som-frikommune/Godkendte-

ansoegninger/Ansoegningsrunde-3.aspx 
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Beskæftigelsesrådgiveren bliver i endnu højere grad bindeledet mellem kommune og borger 

gennem to så stærke kort som viden og beslutningskompetence.  

Effekten af beskæftigelsesrådgiverens nye rolle hævder Vejle Kommune allerede at kunne se 

resultaterne af. Ifølge Chef på Arbejdsmarksområdet Michael Petterson har den ændrede 

tilgang til forholdet mellem borger og beskæftigelsesrådgiver haft en effekt. Han udtrykker det 

således:  

For borgerne, er jeg meget sikker på, at det har givet en anden 

tilfredshed forstået på den måde, at du bliver talt med et møde om at sige 

mere, hvad kan vi gøre for dig, frem for, nu har vi en pligtsamtale 

(Petterson, 39.00 min.) 

 

Michael Petterson kan ikke dokumentere udsagnet, men der tegner sig et billede af flere 

tilfredse borgere end tidligere. Ændringen har også haft en effekt for medarbejderne i Vejle 

Kommune, idet medarbejderen styres mod at blive et bestemt etisk subjekt – et mere refleksivt 

subjekt. Dette vil vi uddybe i det følgende afsnit.  

 

Det refleksive subjekt 

Den grundlæggende præmis for, at det etiske subjekt kan fremelskes, er, at alle 

subjektkategorier kan forandres. Forandringsbestræbelsen fremgår også tydeligt i regeringens 

motivation for at sætte frikommuneforsøget i gang, hvor begreber som ”frigøre”, ”justere”, 

”udvikling”, og ”afprøvning” (Finansministeriet, 2010: 21). Denne bestræbelse på forandring 

giver sig også udtryk i medarbejdernes selvforhold, som ifølge Michael Petterson har ændret 

sig:  

Jeg er ikke i tvivl om, at vi har en oplevelse blandt vores medarbejdere 

om, at vi har handlemuligheder. Jeg er ikke bare et apparat. Jeg kan 

faktisk selv være med til at påvirke min faglighed. Den har jo to sider. 

Nogen medarbejdere siger ”fedt, fedt, fedt” og så er der andre 

medarbejdere, der er totalt angstpåvirket. Så det er et kulturskifte 

(Petterson, 2013: 37.00 min.) 



57 

 

 

”Kulturskiftet”, som Michael Petterson oven for kalder det, handler om medarbejderrollen, og 

måden medarbejderne evaluerer sig selv. Som Petterson nævner det, har frikommuneforsøget 

forøget handlerummet for den enkelte og mulighed for at være refleksiv om egen faglighed, 

dvs. hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Som Chef på Arbejdsmarkedsområdet refererer 

Petterson hovedsageligt til medarbejdere i Jobcentret. Men som Johannes Gregersen påpeger 

det, kan det refleksive etiske subjekt også anskues i de andre forvaltninger i kommunen 

(Gregersen, 2013: 16. min). ”Vi kan udfordre regler, vi kan udfordre os selv. Vi skal ikke bare 

sætte os tilbage og finde os i de åndsvage regler. Medarbejdere er blevet mere udfordrende” 

(ibid.). Citatet viser, hvordan styringsteknologiens rationalitet - frisættelse/bureaukrati – 

installeres i kommunens medarbejdere, både i forhold til sig selv og i forhold til Vejle 

Kommune generelt. På denne måde iagttages kommunens og medarbejderens egne opgaver 

gennem forskellen frisættelse/bureaukrati, og denne iagttagelse bliver forudsætningen for 

forandringsbestræbelsen. Det refleksive subjekt indfanges meget godt af dette jordnærecitat fra 

en beskæftigelsesrådgiver i Jobcentret; ”Fuck det møde – det hjalp ikke” (KL, 2014: 25).  

 

En mere udfordrende kommune   

I projektet har vi tidligere argumenteret for, at frikommuneforsøget som en styringsteknologi 

har den effekt, at den konstruerer et strategisk ledelsesrum, som muliggør en ændret, fremtidig 

styring i kommunen. Ledelsesrummet som analytisk begreb er med til at indfange, hvem der 

kan tale i rummet, og hvordan der kan tales. I Vejle Kommune tegner der sig et billede af, at 

frikommuneforsøget har påvirket den fremtidige styring af kommunen på to områder.  

For det første kan der ses antydninger til, at det frisættende element i frikommuneordningen er 

blevet institutionaliseret i kommunen. Vi har tidligere nævnt, hvordan medarbejderens 

selvforhold påvirkes til at blive mere refleksiv. På samme måde ses denne refleksive og 

udfordringer tankegang også på de administrative og politiske topledere i kommunen. 

Kommunaldirektør Niels Ågesen har bemærket, hvordan byrådsdebatterne er blevet mere 

”livlige”, idet de ikke stopper når juristerne siger, at det står i loven. Ifølge 

kommunaldirektøren har frikommunestatussen afstedkommet en ny diskussionsrunde, hvor 

man tager stilling til om de gældende regler skal udfordres, hvis de ikke virker efter hensigten 
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(Ågesen, 2014: 12.30 min.). Michael Petterson har også registreret ændringerne på 

beskæftigelsesområdet, hvor man i større grad skal forholde sig til ”reel politikskabelse” 

(Petterson, 2013: 37.45 min.). Men det ikke kun lovbestemte regler fra Folketinget, der tages 

op til overvejelse. Petterson fremhæver, det han kalder for ”en fin bog af egne procesregler” i 

Vejle Kommune i tillæg til regler, der kommer udefra (Petterson, 2013: 16.00 min.). Han 

registrerer behovet for også at se på kommunalt bestemt bureaukrati ”for at bevare det kritiske 

blik på sig selv” (ibid.). Dette vidner om, at både blandt medarbejdere, administrative topledere 

og politikere er uønskede regler og arbejdsgange kommet på dagsordenen som genstand for 

kritisk stillingtagen.  

For det andet bakkes den udfordrende og kritiske stillingtagen op af konkret, autentisk viden 

om borgerens indre problemer. På beskæftigelsesområdet er beskæftigelsesrådgiverne kommet 

tættere på borgerne, og det giver dem udsigelseskraft om borgerens behov og heraf, hvad der 

virker bedst for den enkelte. Det større kendskab til borgeren har betydet ændringer i 

fordelingen af interne ressourcer. Michael Petterson mener, at det har betydet en del, at 

kommunen kan prioritere og differentiere på pligtsamtaler angående mødefrekvens, mødetype 

og med hvilken metode. Ressourcerne er i stedet for blevet kanaliseret over i 

uddannelsesinstitutionerne og i en særlig aktiv rådgivning med fokus på flere samtaler i de 

første tre måneder af en borgers ledighedsforløb (Petterson, 2013: 25.00 min.). Det større 

handlerum for strategisk styring og muligheden for omfordelingen af ressourcer er en direkte 

effekt af, at kommunen har fået godkendt flere forsøgsforslag på beskæftigelsesområdet.   

 

Sammenfatning 

Projektets iagttagelse af frikommuneforsøget som en styringsteknologi har givet os mulighed 

for at se, hvordan frikommuneforsøget producerer fire forskellige typer af viden om 

styringsforholdene i Vejle Kommune. Den første type viden produceres gennem at gøre mindre 

af noget, den anden ved at gøre noget mere videnskabeligt, den tredje ved at eliminere interne 

procesbarrierer, den fjerde ved at gøre noget i tættere dialog med borgeren. Vi ser også, 

hvordan vidensproduktionen gør brug af velkendte videnskategorier for den offentlige styring 

så som ”jobparathed”, ”antal,hænder på en sag” og ”kvalitet i kendelserne”. De kategorier er 

med til at gøre forsøgsforslagenes vidensproduktion acceptabel og giver mulighed for, at Vejle 

Kommune kan vise en effekt af forsøgsforslagene. Men selvom kommunen har fokus på det, 
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erkender kommunen også, at de lidt ”famler” efter at dokumentere fordelene ved deres 

forsøgsforslag.  

I tillæg til den omfattende vidensproduktion har vi også erfareret, at frikommuneforsøget 

konstruerer en bestemt subjektposition nemlig en ekspertposition, hvorigennem 

beskæftigelsesrådgiveren i Jobcentret kan tale fra ud fra. Ekspertpositionen konstrueres dels 

gennem samtaleteknikken, hvor sagsbehandleren opnår viden om borgerens indre forhold og 

dels ved, at sagsbehandleren opnår større beslutningskompetence om, hvad der er bedst for 

borgeren.  

Frikommuneforsøget i Vejle Kommune er også med til at påvirke sagsbehandlere, 

administrative topledere og politikere i kommunen til at være mere refleksive om egne 

praksisser og processer. Det frisættende og udfordrende element i frikommuneforsøget er flere 

steder blevet institutionaliseret i kommunen, og dette medvirker til et mere kritisk blik på, hvad 

der er hensigtsmæssigt. Dette skifte har også givet anledning til mere ”reel politiskabelse”, idet 

både kommunens egne regler og eksterne regler i højere grad udfordres, hvis de ikke findes 

ønskelige.  
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Gentofte Kommune som frikommune  

Gentofte Kommune blev udvalgt til at deltage i frikommuneforsøget i samarbejde med 

Gladsaxe Kommune. De to kommuner valgte at gå sammen om 29 forsøgsforslag, og 

derudover havde Gentofte Kommune 13 forsøgsforslag, de var alene om
22

. Ifølge kommunerne 

har det at være sammen om frikommuneforsøget været med til at inspirere hinanden i 

formuleringen af forsøgsforslagene, og det har bidraget til at videreudvikle samarbejdet mellem 

kommunerne både på det politiske og administrative niveau. (Gentofte Kommune, 2011). 

Gentofte Kommunes begrundelse for frikommuneansøgningen er et udtryk for, at de ønsker 

nye veje til at realisere kommunens visioner og strategier, udvikle kommunens opgaveløsning 

samt at afprøve nye måder at gøre tingene på. Særligt har man i Gentofte Kommune fokus på 

skoleområdet og beskæftigelsesområdet (ibid.).  

Frikommuneforsøget er ifølge Jan Nielsen, tidligere kommunaldirektør i Gentofte Kommune, 

en god anledning til at arbejde videre med direktionens strategiplan, idet frikommuneforsøget 

understøtter en innovativ kultur til at udvikle service for borgerne (Bilag 5). Også Skolechef i 

Gentofte Kommune Hans Andresen, byder frikommuneforsøget velkommen:  

 

”Vi spillede fra start af ind på frikommunebanen, fordi vi så mange 

muligheder for at realisere de ting, vi har snakket om i lang tid. Så det 

har været en kærkommen lejlighed til at understøtte det, vi gerne ville i 

forvejen. Der hersker en samfundsmæssig trend i forhold til at udfordre 

den gældende lovgivning og være lidt mere rummelig i forhold til, 

hvordan man håndterer lovgivningen. Så på den måde har det ligget 

fuldstændig til højrebenet at lave det her (Frikommuneforsøget).” 

(Andresen, 2013: 23:22 min.)  

 

Efter udvælgelsen som frikommune blev der hurtigt nedsat nogle arbejdsgrupper på chefniveau, 

som prøvede at kortlægge, hvad der kunne være interessant, og hvad man ville arbejde med 

(Andresen, 2013: 5 min.). I Gentofte Kommune udmøntede dette arbejde i tre fokusområder; 1) 

                                                             
22

 I projektet har vi udelukkende fokus på Gentofte Kommune status som frikommune, selvom kommunen på flere 

af forslagene samarbejder med Glassaxe Kommune.  



61 

 

et ungespor, 2) et psykiatrispir og 3) et administrations- og regelforenklingsspor. Sporene ses 

som generelle rammer for arbejdet som frikommune, både i forhold til den effekt, man ønsker 

at skabe ved forsøget og de målgrupper, som berøres.  

Et af hovedformålene med frikommuneforsøget er at skabe rammer for et opgør med 

unødvendige proceskrav og dokumentation baseret på sædvane uden, at borgernes 

retssikkerhed forringes. Endvidere er effektiv ressourceanvendelse et vigtigt mål i sig selv. 

Ungesporet har været et af de største fokusområder for Gentofte Kommune også under arbejdet 

som frikommune. Målsætningen er, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 

komme i beskæftigelse efter endt skolegang. Man har i Gentofte Kommune kunnet konstatere, 

at de unge, der ikke er i stand til at leve op til disse målsætninger, ofte er unge, der har særlige 

behov i forhold til egen udvikling, omsorg eller uddannelse (Gentofte Kommune, 2011). 

Opgaven er derfor at hjælpe disse unge således, at flest mulige bliver i stand til at forsørge sig 

selv. Gentofte Kommune mener, at denne ambition hænger godt sammen med den generelle 

samfundsudvikling, hvor folkeskolens formål i højere grad bliver at sikre, at eleverne er parate 

til at gennemføre en relevant ungdomsuddannelse. I Gentofte Kommune ser man 

frikommuneforsøget som en god anledning til at få afprøvet anderledes måder at tilrettelægge 

udskolingstilbuddet på til gavn for alle elever (Gentofte Kommune, 2011: 2). 

 

Af de i alt 46 forsøgsforslag Gentofte- og Gladsaxe Kommune har indsendt, berør 42 af 

forslagene Gentofte Kommune. Af disse befinder 17 forslag sig inden for skoleområdet. Samlet 

set findes 28 godkendte forslag, der berør Gentofte Kommune. Blandt de godkendte forslag 

findes bl.a. et forslag om et 5-årigt udskolings- og gymnasieforløb med fokus på 

naturvidenskab, samt et forslag om karaktergivning i alle fag fra 6. klasse. Endvidere har man i 

kommunen samlet de tidligere 11 skoledistrikter til ét stort distrikt. (Bilag 2). 

 

Forsøgsforslagenes vidensproduktion  

Når der skabes et område hvor man kan intervenere, som tilfældet er med frikommuneforsøget, 

er det samtidig et område, hvor særlig viden genereres. Magt og styring har således grundlag i 

særlige former for viden og rationaliteter, og vi vil i det følgende gennemgå de forskellige 

former for viden, som frikommuneforsøget i Gentofte Kommune producerer. 
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Vi har inddelt Gentofte Kommunes 28 godkendte forsøg med udgangspunkt i David H. 

Hargreaves opdeling af vidensformer (Bilag 2). Vidensgrundlaget for kommunen har vi 

sammenfattet inden for tre videnslogikker på følgende måde: 

 

1. Forenkling for alle (Deklarativ viden) 

2. Videnskabelighed i folkeskolen (Videnskabelig viden) 

3. Gøre noget mere helhedsorienteret (Procedurel viden) 

 

I det følgende gennemgås de tre videnslogikker herunder en uddybning af, hvordan 

vidensproduktionen forekommer. 

 

Forenkling for alle 

Under denne første logik er der tale om 14 forsøgsforslag, der søger at skabe en forenkling for 

de implicerede i de enkelte forslag. Selvom forsøgene er meget forskellige og har meget 

forskellige ambitionsniveauer, er det grundlæggende for alle forsøgene, at man forenkler 

gennem at gøre mindre af noget. Et eksempel på dette er forsøgsforslaget ”Styrke det 

inkluderende arbejde i folkeskolen”. Forsøgsforslaget går ud på, ”at de ressourcer, der tildeles 

til at støtte et barn med særlige behov, anvendes til at opkvalificere undervisningen og 

tilgodese barnets behov inden for klassens rammer” (Gentofte Kommune, 2011: 17). 

Forenklingen kan her ses ved, at skolernes job som uddannende institution bliver mere 

standardiseret ved, at specialtilbuddene samles under den normale skolegang. Der er således, 

tale om et forslag, der simplificerer administrationen og sparer tid og ressourcer, bl.a. fordi 

skolelederen ikke længere skal tage højde for flere ”grene” af uddannelsesforløbet. Forsøget er 

derfor også totaliserende jf. Foucault, da det gør alle borgere, i dette tilfælde eleverne, til 

genstand for standardiseret skoling (Mik-Meyer & Villadsen, 2007:17). 

Logikkens forenklende ambition kan ligeledes spores i forsøgsforslaget ”Differentieret 

byggesagsgebyr”, hvor kommunen ønsker at digitalisere byggesagsansøgninger. I 

forsøgsforslaget formuleres målet således:  
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”Den digitale ansøgning er bl.a. et middel til at kvalificere 

byggesagsansøgningerne, således at de er tilstrækkeligt oplyste til, at der 

kan foretages byggesagsbehandling. Derved undgås udarbejdelse af 

mangellister og uproduktiv ventetid. Den samlede sagsbehandlingstid 

kan nedbringes.” (kl.dk
23

) 

 

Ifølge Gentofte Kommune vil der skabes et incitament til at benytte en digital løsning, hvis man 

bringer differentieret byggesagsgebyr i anvendelse. Jo flere der benytter en digital løsning, 

desto mere incitament vil der være i kommunen for at ændre sagsgange mv. Målet er således at 

spare ressourcer gennem at forenkle administrationen af byggesagsansøgninger. I ansøgningen 

til forsøgsforslaget gives der udtryk for, at kommunen tidligere har lavet undersøgelser, der 

viser, at den digitale ansøgningsform minimerer antallet af ansøgninger med fejl (ibid).  

Tankesættet i de to ovenstående eksempler går igen i alle 14 forsøgsforslag. Forenklingerne 

består i, at kommunen går fra mange forskellige processer og kategorier til færre generelle 

f.eks. ”én fast takststruktur for aflønning af hjælpere”, ”ensretning af læreplaner”, ”ensrettede 

regler for ambulante behandlinger for alkohol- og stofmisbrug”, ”mulighed for via et regulativ 

at fastsætte nedsivning af regnvand og overfladevand”. Videsproduktionen sker i overgangen til 

færre og mere totaliserende kategorier, hvor kommunen dels ønsker at bruge færre ressourcer 

og have tilbud, der omfatter alle borgere under én kategori. Forenklingen, digitaliseringen og 

ensretningen er tilsammen med til at skabe en mere sammenlignbar viden om borgerne.  

 

Videnskabelighed i folkeskolen 

Under denne logik findes fire forsøgsforslag, som alle arbejder med en speciel form for 

kodificeret viden og kan siges at have en logik omkring videnskabelighed i folkeskolen. 

Målsætningen i Gentofte Kommune er, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 

eller alternativt komme i beskæftigelse efter folkeskolen er afsluttet. Kommunen søger med de 

fire forsøgsforslag konkret data på, hvordan en sådan målsætning kan indfries.  
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 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_55015/cf_202/Differentieret_byggesagsgebyr.PDF 
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I forsøgsforslaget ”Ny forbedret udskoling” søger man at øge fastholdelsen i 

ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og job for at få en bedre udnyttelse af de 

kommunale midler. Dette gøres ved at skabe et bredere fagligt kvalificeret udbud af 

læringsaktiviteter i udskolingen for således at få et målstyret udskolingsforløb. For at kunne 

evaluere resultaterne bliver der løbende udarbejdet dokumentation om de enkelte elevers 

udvikling. Forsøgsforslagets resultater evalueres med brug af statistisk data om f.eks. frafald fra 

ungdomsuddannelser, ledighed, elever inkluderet i kommunens almentilbud samt udgifter til 

offentlig forsørgelse (kl.dk
24

).  

Samme logik gør sig gældende i forsøgsforslaget ”5-årigt udskolings- og gymnasieforløb med 

fokus på naturvidenskab (STX)”. Der planlægges herunder en undervisningslinje, der strækker 

sig fra 8. klasse til studentereksamen. Undervisningsforløbets hensigt er at hæve elevernes 

teoretiske og praktisk niveau, så eleverne ved udgangen af 9. klasse vil være på et fagligt 

niveau svarende til et stykke ind i 1.g. Evalueringen af forsøgsforslaget bygger på en 

effektevaluering i forhold til, hvilken forskel indsatsen gør for eleverne. Evalueringen baseres 

på spørgeskemaundersøgelser til eleverne og lærere i forhold til deres erfaringer suppleret med 

test og eksamensresultater. Der foretages yderligere en nulpunktsmåling af motivation og 

trivsel hos eleverne inden start på linjen (kl.dk
25

).  

I de to eksempler ser vi, hvordan kommunen forsøger at realisere deres målsætning om at 

klæde folkeskoleeleverne bedre på til livet efter 9. klasse gennem en større videnskabelighed på 

området. Videnskabeligheden opnås ved at nedbryde den problematiske grænse (mellem 

folkeskolen og ungdomsuddannelsen) og inddrage den i et veldefineret forsøg med en 

omfattende dataindsamling. Selvom forsøgsforslagene er unikke for Gentofte Kommune, ser vi 

også, at kommunen gør brug af mange kendte dataformer så som ”effektevaluering”, 

”nulpunktsmåling”, ”procesevaluering”, der gør forsøgsforslagene velkendte for omverdenen 

(andre kommuner), og som heraf får udsigelseskraft udover Gentofte Kommune.  

Den vidensakkumulerende ambition og forhåbningen om at benytte den nyerhvervede viden på 

andre områder fremgår også af det følgende citat fra Skole- og Ungechef Hans Andresen:  
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”Vi har et 5-årigt gymnasieforløb som jeg ved startede som en tanke inden 

for naturvidenskab. Og hvis det er en god ide, hvorfor skal det så ikke være 

inden for det humanistiske fagområde eller det samfundsfaglige? Idéen 

starter et sted. Det bliver nævnt som en frikommunemulighed, og derfra 

vokser det”. (Andresen, 2013: 13.00 min.) 

 

Gøre noget mere helhedsorienteret 

De to ovenstående videnslogikker har beskrevet, hvordan Gentofte Kommune etablerer en 

færre og mere overornede kategorier, der hjælper til at anskue både borgerne (f.eks. elever) og 

kommunale opgaver (f.eks. regler om brugerbetaling) som helheder, der kan styres på. Men 

forsøgsforslagene producerer også viden, som er mere individualiserende. Der er i Gentofte 

Kommune 10 forsøgsforslag, der fokuserer på lokale procesproblemer for den enkelte elev, 

sagsbehandler, tandlæge eller skolebestyrelsesmedlem. Ens for forsøgene under f.eks. 

skoleområdet er, at man her har fokus på den enkelte elev. Skole- og Ungechef Hans Andresen 

udtrykker det således: 

”Vi har en vision om, at hvert enkelt barn og ung skal udvikle sig til det 

maksimale af deres potentiale, og vores organisation og struktur må ikke 

hindre en udvikling.” (Andresen, 2013; 11:15 min.) 

Et eksempel på dette er forsøgsforslaget ”Semesteropdelt afgangseksamen fra folkeskolen”. 

Rammen for forsøgsforslaget er en erhvervsklasse med fokus på at give elever i særlige 

vanskeligheder af enten faglig eller social karakter et udskolingsforløb, hvor der lægges vægt 

på en mere individuel vejledning og flere praktikforløb. Man søger herved at styre mod, at 

eleven får en bedre overgang fra skole til ungdomsuddannelse eller et andet relevant tilbud bl.a. 

ved, at eleverne i målgruppen kan tage folkeskolens afgangseksamen over fire semestre. Der 

anvendes elev- og uddannelsesplaner i samarbejde mellem elev, forældre, lærere, pædagoger og 

vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (kl.dk
26

).  

To andre eksempler på de processuelle vanskeligheder for den enkelte elev gør sig gældende i 

forsøgsforslagene ”Karakterer i alle fag fra 6. klasse” og ”9. klasse – et afslutnings- og 

overgangs år”. Begge forsøgsforslag vil forbedre muligheden for at tilrettelægge mere 
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helhedsorienterede forløb for den enkelte elev dels ved en bedre relation mellem skole, elev og 

forældre og dels ved bedre rådgivning og kvalificering af eleverne til ungdomsuddannelsen 

(kl.dk
27

)  

Alle tre af de fremhævede forsøgsforslag problematiserer på forskellige måder et 

helhedsorienteret forløb for den enkelte elev. Det helhedsorienterede henviser til en iagttagelse 

af eleven som en del af en større samfundsøkonomisk kontekst, hvor uddannelse og evnen til at 

begå sig på arbejdsmarkedet er den helhed, eleven kædes sammen med. Eleven er dog ikke kun 

et fagligt subjekt. Forsøgsforslagene berører også både sociale, sundhedsmæssige og personlige 

aspekter f.eks. gennem ”kurser i sociale kompetencer og personlig udvikling/effektivitet”. 

Forsøgsforslagene inden for denne videnslogik har altså en lang større interesse for det enkelte 

individs selvforhold sammenlignet med de to største videnslogikker. Og metoden til at opnå det 

mere komplette individ er gennem et tættere og mere individuel forløb.  

 

Vidensproduktionens effekter 

Af Gentofte Kommunes 28 godkendte forsøgsforslag er 17 af dem stillet inden for 

folkeskoleområdet. Det er derfor ikke overraskende, at forsøgsforslagene primært har eleven og 

læreren som objekt for vidensproduktionen. Gentofte Kommunes målsætning om at gøre 

folkeskoleeleverne mere parate til en ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedet, skinner 

igennem i specielt den videnskabelige og den procedurelle videnslogik. Kommunen forsøger at 

løse dette problem ved at konstruere laboratorieagtige forsøg, hvor udskoling og 

ungdomsuddannelsen kobles sammen som en forsøgsordning med en målsætning om at få mere 

data om, hvad der virker. De kvantitative data kombineres med de procedurelle forsøgsforslag 

ved, at kommunen interesserer sig for elevernes faglige, sociale, sundhedsmæssige og 

personlige parathed til livet efter folkeskolen. Kombinationen af den større videnskabelighed 

om, hvad der virker for eleverne som en fælles kategori, og en personlig viden tilvejeebragt 

gennem individuelle opfølgningsforløb med elever, der afviger fra normen, forøger 

handlerummet for styringen. De totaliserende kategorier hjælper til, at Gentofte Kommune 

allerede på et tidligt tidspunkt i elevernes skolegang (f.eks. gennem karakterer i 6. klasse) kan 

vurdere, hvem som afviger fra normen på en negativ måde. Afvigerne vil herefter blive en del 

af de mere individuelle og helhedsorientede forløb, hvor alle dele af elevens selvforhold 
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(personlig, faglig, social og sundhedsmæssig) vurderes. Forsøgsforslagene er altså med til at 

skabe en forøget relation mellem det generelle og det individuelle. Det mere helhedsorienterede 

syn på eleven giver desuden lærer og skoleledelse langt flere teknikker, hvormed individet kan 

iagttages.  

 

Folkeskolens nye eksperter  

Den dobbelte vidensproduktion om folkeskoleeleven, som vi har præsenteret i det ovenstående 

kapitel, er også med til at påvirke, hvem der kan udtale sig med gyldighed om eleverne. 

Konsekvensen er, at forsøgsforslagene er med til at etablere en ekspertposition, hvor læreren 

kan udtale sig om den enkelte elev, og de administrative topledere på skoleområdet kan udtale 

sig om eleverne som samlet kategori. Denne pointe vil blive præciseret i det følgende afsnit.  

Fire af forsøgsforslagene (forsøgsforslag 20, 37 38, 39, se bilag 2) inden for videnslogikken 

”Gøre noget mere helhedsorienteret” ændrer på lærerens viden og tilgang til eleven. 

Transformationen af lærerrollen til at være mere ekspert om den enkelte elev sker både i 

bredden og i dybden. I bredden ser vi, idet læreren får flere snitflader med eleven, hvor eleven 

kan vurderes. Læreren skal på et tidligere stadium have mulighed for at evaluere på elevens 

kompetencer gennem forsøgsforslaget ”Karakterer i alle fag fra 6. klasse”, og samme forsøg 

giver også øget samarbejdet mellem elev, lærer og forældre. Forsøgsforslaget ” 9. klasse – et 

afslutnings- og et overgangsår” er ydermere med til at give læreren en større pallet af faglige 

områder, hvor eleven kan kvalificere sig til en fremtidig ungdomsuddannelse. Læreren som 

ekspertsrolle i dybden etableres som en effekt af, at læreren skal komme endnu tættere ind på 

eleven. I forsøgsforslaget ”Øget fokus på individuelle læringsmål” står der bl.a. at i forbindelse 

med den ændrede elevplan kan ”ske en mere dybdegående vurdering af elevens læring, trivsel 

og udbytte af undervisningen” (kl.dk
28

). I samme forsøg skal en kontaktlærerfunktion erstatter 

den normale klasselærer eftersom kommunen overgår til alternative holddannelser i klasserne. 

Kontaktlæren skal have systematiske løbende samtaler med alle elever, så alle elevers 

forventninger og ambitioner imødekommes (ibid.)  

Den anden subjektgruppe som styringsteknologien er med til at konstruere som eksperter, er de 

administrative topledere i skoleforvaltningen. De tre ”videnskabelige” forsøgsforslag, der går 

på at forbedre udskoling og koblingen til ungdomsuddannelserne, er alle tre unikke forsøg i 
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hele Danmark, som bygger på et omfattende dataset. Den unikke viden om et samfundsrelevant 

problem giver i sig selv en mulighed for at indtræde i en ekspertrolle. Rollen forstærkes 

yderligere, idet skoleadministrationen er ansvarlige for at etablere det nye organisatoriske 

samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.  

 

Den selvstyrende elev 

De 17 godkendte forsøgsforslag på folkeskoleområdet opstiller et konglomerat af muligheder 

for at kunne vurdere elevernes evner og parathed for fremtiden. En anden måde at anskue disse 

mange forbedringsmuligheder på er at se dem som distinktioner subjektet (eleven) kan spejler 

sig selv i. Eleven kan f.eks. spejle sig i distinktionerne ungdomsskoleparat/ikke-

ungdomsskoleparat, trivsel/ikke-trivsel, inkluderet/ekskluderet, dannet/ikke-dannet osv. Ved at 

forsøgsforslagene stiller multiple distinktioner til rådighed for den enkelte, forøges muligheden 

for, at distinktionen internaliseres i subjektet og bliver til selvstyring. Det mest tydelige 

eksempel på institutionaliseringen af selvstyringen ser vi i forsøgsforslaget ” 5-årigt 

udskolings- og erhvervsuddannelsesforløb med fokus på innovation og teknik (EUD)”. Som en 

del af målsætningen skriver kommunen; ”At de unge evaluerer deres personlige og faglige 

resultater ved udgangen af 8. og ved udgangen af 9. klasse” (kl.dk
29

). Ikke blot opfordres den 

enkelte elev til at vurdere sig selv på faglige kompetencer, også subjektets personlighed skal 

der evalueres på. Begge former for selvevaluering sker under forsøgsforslagets overordnede 

formål om at blive parat til livet efter folkeskolen. Institutionaliseringen af selvstyringen 

betyder også, at eleven gøres til medansvarlig for fremtidig succes. Selvstyringen medvirker til 

en forskydning af ansvaret til også at omfatte eleven, idet elevens egne tanker, behov, følelser 

mm. inkluderes i styringen.  

De skræddersyede uddannelsesforløb for den enkelte er også med til i højere grad at gøre 

eleven ansvarlig for egen læring. I forsøget ”Øget fokus på individuelle læringsmål” beskrives 

vejen til at opnå forsøgets mål således:  

”De opstillede mål nås primært ved at der kastes lys på hver enkelt elev. 

Virkningen ved at arbejde med enten det vi er gode til, eller til at få 

opmærksomhed på eller hjælp til det, som man skal blive bedre til, 
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skaber udvikling. Målene er først nået, når alle børn oplever at blive set 

og udfordret med afsæt i deres nærmeste udviklingszone” (kl.dk
30

) 

 

Teknikkerne til at kaste lys på eleven er ved forskellige evalueringsformer, en dynamisk 

elevplan, mentorordning samt tæt sparring med forældrene. Forsøgsforslaget ønsker gennem 

disse teknikker at synliggøre eleven som en ”udviklingszone” dvs. noget ufuldstændigt, der 

skal og bør forandres. De mange iagttagere (forældre, mentorer, lærer) kan benytte sig af et utal 

af iagttagelsesteknikker (evalueringer, elevplaner, udtalelser), der alle skal forsøge at fremme 

elevens egenudvikling.  

 

Sammenkobling af udskoling og ungdomsuddannelse – et strategisk rum for intervention 

I de forrige afsnit har vi analyseret det relationelle forhold mellem magt/viden/subjekt. Som 

beskrevet i projektets analysestrategi har frikommuneforsøget som styringsteknologi den effekt, 

at den konstruerer et strategisk ledelsesrum, der strukturer feltet for mulige handlinger og 

fremtidige styringsmuligheder. Dette vil vi se lidt nærmere på i det følgende afsnit.   

 

Statussen som frikommune har været med til at påvirke store dele af Gentofte Kommunes 

arbejde, men ikke overraskende er det inden for folkeskoleområdet, vi ser den største effekt. Vi 

har allerede set på, hvordan forståelsen af elevrollen ændres, og hvordan institutionaliseringen 

af multiple distinktioner for iagttagelse medvirker til elevens selvstyring. Sammentænkningen 

af udskolingen og ungdomsuddannelserne skaber et nyt styringsobjekt, en ny arena, der skal 

defineres, et område med nye samarbejdspartnere og i frikommuneforsøgets optik et nyt 

område, hvor bureaukrati kan forvandles til frisættelse. Dette nye organisatoriske felt i 

grænsesnittet mellem udskoling og ungdomsuddannelser kan også defineres som et strategisk 

rum for intervention, som skaber et behov for generering af viden (jf. Mik-Meyer & Villadsen 

2007:21). Dette nye interventionsrum er allerede ved at blive indholdsudfyldt med specifikke 

interessenter (erhvervsskolelærere, private virksomheder, mentorer) specifikke fagligheder der 

skal styres på (naturfag, praktiske fag, sociale og personlige forhold) samt specifikke 
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vidensteknikker (virkningsevaluering, samtaler med tværfagligt team, målopfyldsevaluering). 

Etableringen af dette nye rum er med til at skabe et nyt handlerum for den administrative 

topledelse i Gentofte Kommune. De er med til at styre processen, de har monopol på den viden, 

der produceres og hen imod frikommuneforsøgets afslutning, kan de være med til at bestemme 

”fortællingen” om det nye kommunale styringsobjekt. Men det er vigtig afslutningsvis at 

påpege, at fremkomsten af dette nye strategiske rum for intervention sker inden for rammerne 

af styringsteknologiens mål-middel rationalitet, hvor unødvendig bureaukrati skal blive til 

frisættelse.  

 

Sammenfatning 

Vejle Kommune har benyttet frikommuneforsøget til at stille skarpt på måden, kommunen 

styrer hele folkeskoleområdet på. Det overordnede mål for 17 ud af kommunens 28 godkendte 

forsøgsforslag har været bedre at ruste eleverne til livet efter folkeskolen, og midlet til dette har 

været dels at få større videnskabelighed om grænsesnittet mellem udskoling og 

ungdomsuddannelserne og dels at opnå større viden om den enkelte elevs selvforhold. 

Forsøgsforslagene producerer herved både en totaliserende viden om eleverne som samlet 

kategori og en individuel viden om, hvordan eleverne bliver bedre klædt på til fremtiden. 

Kombinationen af vidensformerne gør, at kommunen allerede på et tidligt tidspunkt i elevernes 

skolegang (f.eks. gennem karakterer i 6. klasse) kan vurdere, hvem som afviger fra normen på 

en negativ måde. Afvigerne vil herefter blive en del af de mere individuelle og 

helhedsorientede forløb, hvor alle dele af elevens selvforhold (personlig, faglig, social og 

sundhedsmæssig) vurderes.  

Casesanalysen af Gentofte Kommune viser os også, hvordan forståelsen af elevrollen ændres, 

og hvordan institutionaliseringen af multiple distinktioner for iagttagelse medvirker til elevens 

selvstyring. Selvstyringen er ikke kun rettet mod afvigerne, da flere af forsøgsforslagenes 

interesse er det individuelle frem for det afvigende.  

Afslutningsvis erfarer vi, hvordan kommunens fokus på grænsesnittet mellem udskoling og 

ungdomsuddannelserne er med til at skabe et strategisk rum for intervention, som Gentofte 

Kommunes kan forme i forhold til, hvem der inddrages, hvilke fagligheder der er på spil og 

hvilke vidensteknikker der skal benyttes.  
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Odense Kommune som frikommune 

Odense Kommunes status som frikommune tager udgangspunkt i projektprogrammet ”Odense 

– en ny virkelighed”. Programmet består af en række effektiviseringsprojekter, som skal 

realisere en del af de samlede besparelseskrav, som Odense Kommunes Kommunalbestyrelse 

har pålagt de enkelte udvalg. De økonomiske kendsgerninger betyder, at Odense Kommune står 

over for store udfordringer i de kommende år, men kommunen mener selv, at de kan ”ved at 

tænke smart, afbøde de økonomiske konsekvenser, så vi får mere ud af de samme penge eller 

det samme ud af færre penge”. (Odense Kommune, 2011: 3). Odense Kommune fremhæver et 

ønske om at komme med innovative løsninger, der kan imødekomme kravet om en mere 

effektiv, kommunal opgavevaretagelse, og kommunen ser herved innovation som midlet til at 

opnå de aftalte effektiviseringer.  

En del af ”Odense – en ny virkelighed”-strategien er, at kommunen skal effektivisere frem for 

at bespare. Succesen afhænger af, at de enkelte projekter i projektprogrammet kan skabe 

effektiviseringer, der tilsammen frigør de nødvendige midler (ibid.). Odense Kommunes 

motivation for at blive frikommune adskiller sig lidt fra de andre frikommuner, idet kommunen 

har mere fokus på det mulighedsskabende i form af innovation og effektive løsninger frem for 

begrænsede love og regler. Ved at fokusere på frikommuneforsøgets muligheder ser vi, 

hvordan det er det frisættende, der indikeres i styringsteknologiens forskel mellem frisættelse 

og bureaukrati. Frikommuneforsøget skal ikke komme og rede Odense Kommune fra 

problematiske lovkrav, men i stedet skal det benyttes som en måde, hvorpå kommunen 

realiserer deres effektiviseringsambition.  

Odense Kommune ønsker at udvikle og fremtidssikre velfærden sammen med borgerne i nye 

samarbejdsrelationer. Når der tales om fremtidens velfærd i Odense Kommune, fokuseres der 

på tre indsatsområder; samarbejde, forebyggelse frem for brandslukning og et rigere liv 

(oim.dk
31

). Med samarbejde vil Odense Kommune sikre sammenhæng i aktiviteter og opgaver, 

så borgerne kan deltage i så vid udstrækning som mulig. Forebyggelse frem for brandslukning 

handler om at efterstræbe forbedret livskvalitet for borgeren som er med til at give økonomiske 

gevinster for kommunen på lang sigt. Odense Med et rigere liv vil man i højere grad involvere 

og inddrage borgerne, foreninger, frivillige, organisationer og private virksomheder i 

opgaveløsningen. Man vil således skabe de rette rammer og den nødvendige platform for, at 
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dette kan lade sig gøre. Et eksempel på dette kan være, at kommunen opsætter rammerne for en 

given opgave, og dernæst får f.eks. lokalområdet til opgave at løse opgaven på deres måde, 

men inden for de skitserede rammer. Fokus er dermed på deltagelse og involvering af borgerne 

samt at rykke beslutningskraften tættere på borgerne, så man hurtigere og mere kompetent kan 

træffe beslutninger med relevans for den enkelte borger (oim.dk
32

) 

Odense Kommune har indsendt 89 forsøgsforslag, hvor 54 er blevet godkendt (odense.dk
33

). 

Det kendetegnende ved de 54 godkendte forsøg er, at de er spredt bredt udover fagområderne. 

Det hænger godt sammen med begrundelsen for frikommuneansøgningen som i højere grad er 

styret af en effektiviseringsdagsorden frem for f.eks. en skoledagsorden.  

 

Forsøgsforslagenes vidensproduktion 

Vidensgrundlaget for Odense Kommunes arbejde som frikommune kan sammenfattes inden for 

følgende tre videnslogikker (se bilag 3): 

 

1. Effektivisering gennem digitalisering og forenkling (Deklarativ viden) 

2. Gøre noget mere fleksibelt (Procedurel viden) 

3. Gøre noget på baggrund af individuelle vurderinger (Personlig viden) 

 

Effektivisering gennem digitalisering og forenkling  

Odense Kommunes effektiviseringsambition skinner tydelig igennem på denne videnslogiks 31 

forsøgsforslag. Effektiviseringen skal ske på stort set alle kommunale fagområder, og det skal 

komme både medarbejdere, borgere og ledere til gode. Effektiviseringen skal tilvejebringes 

gennem specielt to processer – digitalisering og forenkling.  

6 af forsøgsforslagene kan karakteriseres som digitaliseringsprocesser, hvor ”borgere”, 

”virksomheder” og ”foreninger” skal få hurtigere og enklere tilgang til ”børneattester”, 
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”ydelsesbevillinger” og ”oversigt over private virksomheder, der yder hjemmepleje” (bilag 3). 

Forsøgsforslagene producerer alle sammen viden om tid, som for borgerne er tid brugt på at 

finde frem til den relevante information, og som for kommunen er tid brugt på sagsbehandling. 

Digitaliseringsprocesserne er desuden med til at nedbryde grænsen mellem borger og 

kommune, idet digitaliseringen fremstår dragende, da den giver en forhåbning om mindre 

tidsforbrug.  

Den anden type effektivisering er forenkling nærmere bestemt forenkling i den kommunale 

administration. Regelforenklinger skal ske i forhold til ”tilbudsindhentning”, ”boligstøtte”, 

”bevilling af fysioterapi”, ”frit valg på hjælpemidler” bare for at nævne nogen eksempler (bilag 

3). Forsøgsforslagenes styringsobjekt er medarbejdernes tidsforbrug og metoden til at forenkle 

deres hverdag på er ved at ensliggøre og samle processerne. Et eksempel på dette er 

forsøgsforslaget ”Fælles skoleledelse”. Odense Kommune har fået dispensation til et 5-årigt 

forsøg med at indføre fælles ledelse af flere skoler, hvor én eller to mindre skoler henlægges 

under en større skoles ledelse. Samlingen af flere skoler og én ledelse giver mulighed for, det 

kommunen karakteriserer som større og mere bæredygtige enheder både fagligt og socialt. 

(kl.dk
34

). Tankesættet går igen i forsøgsforslaget ”Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til 

betingelserne for at modtage hjælp”. Målet er her at reducere antallet af unødvendige 

opfølgninger. Beskæftigelsescenteret i Odense Kommune vil gerne bruge tiden på 

kerneopgaver og administrative opgaver, der hovedsageligt kun berører borgerne og 

virksomhederne indirekte, er administrativt tunge at løfte. Dette gælder blandt andet de 

opfølgninger, ydelsessagsbehandlingerne skal foretage hver tredje måned. Med dette 

forsøgsforslag skal ydelsessagsbehandlerne ikke længere have fat i samtlige sager mindst hver 

tredje måned for at tjekke, at betingelserne for at modtage hjælp fortsat, er til stede. 

Opfølgningen sker nu på baggrund af ”E-indkomst”, og der lægges vægt på sager, hvor der er 

sket ændringer i forhold til om borgeren er berettiget til at modtage offentlig ydelse 

(odense.dk
35

). Begge forsøgsforslag vil forenkle processen ved i det første tilfælde at tænke 

ledelse færre steder og i det andet tilfælde at eliminere ikke-effektfulde opfølgninger. 

Kongstanken synes at være ”effekt frem for frekvens”, og effekten opnås ved at konstruere 
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færre og mere overordnede kategorier så som sager, hvor der er sket ændringer vs. ingen 

ændringer.  

 

Gøre noget mere fleksibelt 

Der er i Odense Kommune 15 forsøgsforslag, der arbejder ud fra en logik om, at ”Gøre noget 

herunder fordele og eventuelt opståede gener ved procesændringen, for de implementerede 

medarbejdere. (kl.dk
36

). Et andet sted, hvor Odense Kommune ønsker fleksibilitet, er i 

processen for genvalg af skolebestyrelser. Problemstillingen som beskrives i forsøgsforslaget 

”Forældresamarbejde og frivillighed” er, at det tidligere har været vanskeligt at få forældre til 

at genopstille og derved forpligte sig til endnu en fireårig periode. Derfor gør man det mulig 

både at stille op i to- og 4-årige perioder. Evalueringen sker gennem erfaringsopsamlinger og 

fokusgruppeinterview (kl.dk
37

). Forsøgsforslagene har fokus på ”den oplevede fleksibilitet” og 

vidensproduktionen tager i høj grad udgangspunkt i det enkelte subjekts forståelse af, hvad 

han/hun opfatter som fleksibilitet.  

Fleksibiliteten skal dels skabes for den enkelte sagsbehandler. I forsøgsforslaget ”Rådighed og 

sanktion” gives sagsbehandleren i Ydelsescentret et større ansvar for processen for 

rådighedsvurderinger frem for som tidligere, hvor dette var delt med en sagsbehandler i 

Jobcentret. Evalueringen af forsøgsforslaget går på vurderinger af oplevede før og nu resultater,  

De to eksempler ekspliciterer den individuelle erfaringsbaserede vidensproduktion. Det er den 

enkelte borger, sagsbehandler, forældre og politikers følelse af fleksible processer, der skal 

forbedres. Teknikkerne, vidensproduktionen betjener sig af, er samtaler og erfaringsnotater. En 

vigtig pointe er, at det ikke er subjekternes selvforhold, der styres og produceres viden om. Det 

er de lokale processer, hvor subjekterne er vidensbærende, eksperter om disse.  

 

Gøre noget på baggrund af individuelle vurderinger 

Subjekternes selvforhold er til gengæld i høj grad i fokus i denne videnslogiks otte 

forsøgsforslag. Kommunen ønsker i højere grad at have mulighed for ”tilrettelægge en 
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individuel behovsbestemt indsats baseret på individuelle konkrete vurderinger” (kl.dk
38

). Men 

det er ikke alle typer af borgere, styringen interesserer sig for. Det er de ”arbejdsløse”, ”børn 

med funktionsevnenedsættelse”, ” førtidspensionister i kapitel 11-tilbud”, ”sygemeldte 

borgere” osv (bilag 3). Et eksempel på en sådan individuel konkret vurdering ses i 

forsøgsforslaget ”Fokus på indsatsen – bedre arbejdsfastholdelse af sygemeldte borgere”. I 

forhold til sygemeldte borgere med arbejde, hvor målet er, at borgeren skal vende tilbage ved 

en hel- eller delvis raskmelding, ser man i kommunen muligheder i at kunne foretage en bred 

vurdering af borgerens uarbejdsdygtighed i forhold til det ansættelsesforhold, som det 

forventes, at borgeren vender tilbage til. For at forstå ”borgerens uarbejdsdygtighed” skal der 

ikke tages udgangspunkt i objektive kategorier så som ”beskæftigelse” eller ”uddannelse” men 

i højere grad i den enkeltes situation på arbejdsmarkedet (kl.dk
39

). Udgangspunktet i den 

enkelte udsatte borger ser vi også i forsøgsforslaget ”Fokus på indsatsen – meningsfulde 

opfølgninger”. Forslaget går ud på, at sagsbehandler og borger på baggrund af de aktiviteter, 

der iværksættes, aftaler de konkrete opfølgninger, så opfølgningerne tilpasses den enkelte. 

Opfølgningen kan foretages pr. telefon, brev, mail, sms, via et møde eller på anden vis 

(kl.dk
40

). De otte forsøgsforslag tager fat i en bred vifte af det, man samlet kan kalde for 

afvigere. Rationalet er, at man ved en tættere opfølgning og en større viden om den enkeltes 

tanker og meninger kan gøre afvigerne ”normale” dvs. få syge tilbage arbejde, få arbejdsløse i 

job, få førtidspesnionister i virksomhedspraktik osv. Idet det individuelle forløb tilrettelægges 

baseret på dialogen med den enkelte, betyder dels at afvigeren lettere kan genkende sig selv i 

forløbet men på den anden side også gøres ansvarlig for egen fremgang.  

 

Vidensproduktionens effekter 

På baggrund af den ovenstående gennemgang af vidensformerne kan vi iagttage to centrale 

forandringer i styringen. For det første kan det iagttages, hvordan Odense Kommunes 

bestræbelse om at blive mere effektiv, medvirker til, at kommunen går over til færre og mere 

totaliserende videnskatagorier. Regnskabet skal udarbejdes hvert år frem for hvert halve, 

annonceringer i forbindelse med høringer skal kun ske på nettet og ikke også i dagblade, 

administrationen skal kun gennemføre et type tilsyn med støttede boliger osv. Vi ser her, 
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hvordan kategorier som ”regnskab”, ”annoncering” og ”tilsyn” gøres mere entydige for både at 

nedsætte sagsbehandlingstiden men også lettere at kunne måle, hvad der har effekt. For det 

andet åbnes der op for et nyt interventionsfelt – afvigerne. Sagsbehandlerne skal tættere på 

borgeren, de skal forstå borgeren bedre og de skal hjælpe til med at tilrettelægge mere 

individuelle forløb, hvor styringen direkte retter sig mod borgerens egne udtalte behov. Denne 

pastorale magt kan med Foucaults ord beskrives som en sandhedsproducerende metode, der 

ved at sætte den styrede i stand til at tale om sig selv frembringer viden, som den styrede 

efterfølgende kan gøres til autoritet for. (Foucault 1976:73). Det er specielt intensiveringen i 

brugen af den sandhedsproducerende metode som ændrer på styringspraksissen.   

 

De administrative topledere – ekspert på hvad der virker  

Som tidligere nævnt kobler Odense Kommune deres frikommunestatus tæt sammen med 

implementeringen af politisk effektstyring på kommunens 28 kerneområder. Effektstyringens 

mål tager udgangspunkt i slutbrugernes behov og præferencer. Kommunen har i 2011 og 2012 

defineret effektmål og på baggrund af dem udarbejdet vurderinger på alle kommunens 28 

kerneområder vedrørende ”effektiviseringspotentialer og en mere hensigtsmæssig organisering 

af opgaverne” (kl.dk
41

). Effektstyring kan herved defineres som vidensgrundlaget om, hvad der 

har effekt for slutbrugerne. Og det er ud fra dette vidensgrundlag mange af forsøgsforslagene 

udspringer f.eks. digitaliseringen og de individuelle kontaktforløb for afvigerne.  

Der akkumuleres altså viden om, hvad der virker, der igangsættes forsøgsforslag for at afhjælpe 

det og i tillæg udarbejder forvaltningerne ”forandringsteorier” for, hvilke indsatser, der 

understøtter opnåelsen af målene. De tre strategier eller værktøjer (viden, forsøgsforslag og 

forandringsteorier) giver de administrative topledere en unik ekspertposition som eksperter for, 

hvad borgerne mener, er effektfuldt (viden), hvad kommunen på den korte bane gør for at 

frisætte styringen (forsøgsforslagene), og hvordan man på den lange bane forsøger at opfylde 

effektmålene (forandringsteorierne”) 
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Synligheden og selvstyring 

Sammenhængen mellem forsøgsforslagene, effektmålingen og forandringsteorierne er også 

med til at skabe et bestemt etisk subjekt blandt medarbejdere og ledere i kommunen.  

 

Indikatorer for effektmål kan ses af alle medarbejdere i kommunens 

ledelsesinformationsportal. Her kan chefer og medarbejdere følge 

udviklingen i effektmål på alle kerneområder i alle forvaltninger. 

Synligheden skaber incitamenter til de afdelinger, som har ejerskab af 

kerneområdet til at præstere godt. Også forandringsteorierne er vist på 

ledelsesinformationsportalen. Her kan man se sammenhængene mellem 

indsatser og effekter. (kl.dk.
42

 

 

Det ovenstående citat beskriver, hvordan de føromtalte effektmål gøres synlige for alle 

medarbejdere og ledere. Synligheden skal forsøge at fremelske reflekterende afdelinger og 

medarbejdere, som går op i hvordan de præsterer. Styringen forsøger at hjælpe og assistere 

individet til selv at tage ansvar ved at synliggøre, hvilke afdelinger der præsterer, og hvilke der 

ikke gør.  

Synligheden skaber også associationer til Jeremy Benthams panoptiske figur. I korte træk er 

”kernen i panoptismen som disciplinær magtstrategi, at en ydre overvågning skal blive til indre 

selvovervågning, at den enkelte selv overtager forvaltningen af en ydre magtrelation ved at 

installere overvågeren som en indre dimension ved sig selv” (Kristensen 1997: 94). 

Synligheden skaber en dobbelt iagttagelsesposition, hvor både de få kan iagttage de mange og 

de mange kan iagttage de få. Det at styre gennem synlighed er både med til at gøre styringen 

produktiv, da den vil opdyrke og stimulere selvrefleksion om effektmålene, men den er 

samtidig disciplinerende, idet der ligger i subjekternes vished, at deres handlinger og resultater 

overvåges.  
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Det strategiske ledelsesrum 

Odense Kommune som frikommuner adskiller sig fra projektets to andre frikommuner, idet 

målsætningen ikke er at frisætte et specielt fagområde. I Odense Kommune er strategien og 

infrastrukturen rundt styringen allerede fastlagt med implementeringen af effektstyring. 

Frikommuneforsøget er et middel til at få yderligere fremdrift i den eksisterende 

styringstankegang, hvor det at være frikommuner for Gentofte og Vejle Kommune næsten 

bliver et mål i sig selv. Vi vil derfor argumentere for, at effekten af frikommuneforsøget er 

mindre i Odense Kommune, da frikommuneforsøget får en mindre, veldefineret og mere perifer 

position sammenlignet med de andre kommuner. Man kan udtrykke det på den måde, at 

forsøgsforslagene ikke skal være med til at stille diagnosen om styringen, da den allerede er 

defineret og institutionaliseret i forandringsteorierne.  

Vi ser dog antydninger af, at mulighedsrummet udvides for sagsbehandlerne, der har med de 

udsatte grupper at gøre gennem de individuelle opfølgningsforløb samt for de administrative 

medarbejdere gennem de mange forenklingstiltag (f.eks. digitalisering).  

 

Sammenfatning 

Projektets iagttagelse af frikommuneforsøget som en styringsteknologi har givet os mulighed 

for at se, hvordan frikommuneforsøget producerer tre forskellige typer af viden om 

styringsforholdene i Odense Kommune. Den første type viden produceres gennem 

digitalisering og forenkling, den anden ved at gøre noget mere fleksibelt og den tredje ved at 

gøre noget på baggrund af individuelle vurderinger. Vidensproduktionens effekt medvirker til, 

at kommunen dels går over til færre og mere totaliserende videnskatagorier og dels at 

”afvigerne” konstrueres som et nyt interventionsfelt for styringen.  

I tillæg til den omfattende vidensproduktion har vi også erfareret, at frikommuneforsøget 

konstruerer en ekspertposition, som de administrative topledere i Odense Kommune kan træde 

ind i. De administrative topledere får udsigelseskraft om, hvad borgerne mener, er effektfuldt, 

hvad kommunen på den korte bane gør for at frisætte styringen, og hvordan man på den lange 

bane forsøger at opfylde effektmålene.  
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Afslutningsvis ser vi, at ved at styre gennem synlighed gøres styringen både produktiv, da den 

vil opdyrke og stimulere selvrefleksion om effektmålene, men den er samtidig disciplinerende, 

idet der ligger i subjekternes vished, at deres handlinger og resultater overvåges.  
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Delkonklusion 

Vi har i de tre ovenstående casestudier set på, hvordan Vejle, Gentofte og Odense Kommune 

fungerer som frikommuner, og hvordan de hver især forsøger at frisætte den kommunale 

styring fra bureaukratiske regler. Vi vil i det følgende afsnit iagttage de tre kommuner 

komparativt for at se på forskelle og ligheder mellem frikommunerne, samt hvilke 

mulighedsbetingelser for fremtidig styring, frikommuneforsøget skaber.  

 

Der tegner sig et billede af tre forskellige frikommuner med tre forskellige objekter for 

styringen; en styringskommune, en beskæftigelseskommune og en skolekommune. 

Styringskommunen iagttager vi i Odense Kommune, hvor frikommuneordningen konstrueres 

som midlet til at realisere kommunens målsætning om at opfylde borgernes behov og 

præferencer. Odense Kommunes forsøgsforslag er spredt udover fagområderne, og det er i 

højere grad kommunens service som helhed frem for enkelte fagområder, der skal frisættes. 

Beskæftigelseskommunen dukker op i analysen af Vejle Kommune som frikommune. Vejle 

kommunen forsøger gennem en lang række forsøgsforslag dels at give 

beskæftigelsesrådgiveren større beslutningskompetence og dels at få tættere dialog og større 

forståelse for den arbejdsløses selvforhold. Skolekommunen kan iagttages i analysen af 

Gentofte Kommune som frikommune. Det er specielt folkeskoleelevens mulighed for at 

komme videre i uddannelsessystemet, som er objektet for styringen og en af de store barrierer 

som styringsteknologien problematiserer, er overgangen fra folkeskolen til 

ungdomsuddannelsen.  

Selvom de tre frikommuner stiller skarpt på forskellige styringsobjekter, identificerer mange af 

forsøgsforslagene de samme problemstillinger. Med udgangspunkt i Hargreaves fire forskellige 

vidensformer vil vi mene, at forsøgsforslagene i de tre frikommuner producerer fire forskellige 

typer af viden om, hvordan den kommunale styrings kan frisættes. For det første produceres en 

kvantitativ viden om den klassiske form for afbureaukratisering, dvs. hvor man undgår at 

udføre en aktivitet, fordi den ingen værdi skaber. De typer af forsøgsforslag har fokus på tid 

over for effekt, og de er de mest dominerende på tværs af alle fagområderne. For det andet 

produceres en videnskabelig viden gennem pilotprojekter vedrørende dels særlig udsatte 

gruppers kontakt til kommunen (Vejle Kommune) og dels integrerede udskolings-

/ungdomsuddannelsesforløb (Gentofte Kommune). For det tredje produceres en processuel 
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viden om, hvad der sker, når barrierer i sagsbehandlingsprocessen fjernes. Specielt 

forsøgsforslagene på skole- og beskæftigelsesområdet har fokus på disse barrierer. For det 

fjerde produceres en personlig viden om det, man med en fællesbetegnelse kunne kalde for 

afvigerne. Vi ser specielt i Vejle og Odense Kommune en langt række forslag, som bygger på 

en omfattende vidensproduktion, der har til hensigt at gøre arbejdsløse, førtidspensionister, 

sygemeldte borgere mm. til ikke-afvigende.  

Vi kan også konkludere, at de 138 godkendte forsøgsforslag er med til at skabe tre 

ekspertpositioner, som henholdsvis beskæftigelsesrådgiveren (Vejle) læreren/administrative 

topledere på skoleområdet (Gentofte) og administrative topledere (Odense) kan træde ind i og 

udtale sig med gyldighed.  

Frikommuneforsøget er også med til at fremelske specielle etiske subjekter, der opbygger 

refleksive kapaciteter, så det sættes i stand til at evaluere sig selv. I Vejle og Odense Kommune 

kan dette etiske subjekt karakteriseres som en refleksiv medarbejder, der hele tiden tør udfordre 

sig selv og gældende regler i afbureaukratiserings navn. I Gentofte Kommune konstruerer 

styringen en selvstyrende elev, der skal evaluere sig selv både fagligt og personligt ud fra, 

hvordan man bliver bedst mulig klædt på til livet efter folkeskolen.  

Ledelsesrummet, som konstrueres som konsekvens af det relationelle forhold mellem 

magt/viden/subjekt, bærer både præg af styringsteknologiens mentale dimension bl.a. udtrykt i 

Vejle Kommunes mere udfordrende politikere, ledere og medarbejdere om styringens 

frisættende muligheder og den juridiske dimension bl.a. udtrykt ved, at forsøgsforslagene 

angående sammenkoblingen af udskoling og ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune skaber 

et nyt felt for kommunal styring.  
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Diskussion 

I dette projekt behandler vi frikommuneforsøget som en isoleret forandringsstrategi. Det har 

ikke været vores hensigt at undersøge, hvordan frikommuneforsøget adskiller sig fra andre 

forandringsstrategier og reformer. Men for at bedre kunne forstå, hvad frikommuneforsøget 

egentlig er for en størrelse, er det dog interessant at diskutere de tendenser, vi har fundet frem 

til i en større styringskontekst. I dette diskussionsafsnit vil vi indledningsvis sammenligne det 

nuværende frikommuneprojekt med frikommuneforsøget som blev gennemført fra 1985-1993 

for at se om det var de samme områder, der skulle frisættes dengang. Herefter vil vi med 

udgangspunkt i modellen, vi præsenterede i kapitel 3, diskuterer, hvordan styringstendenserne 

fra frikommuneforsøget passer ind i den teoretiske debat om offentlig styring.  

 

Frikommuneforsøget (1985-1993) vs. Frikommuneforsøget (2012-2015) 

Tanken om frikommuner er ikke noget nyt hverken i en dansk eller en skandinavisk kontekst. 

Der findes eksempler fra både Norge og Sverige på frikommuneordninger og også i Danmark, 

har man tidligere gennemført et forsøgsprojekt vedrørende kommunernes styring og 

opgavevaretagelse. Det første danske frikommuneprojekt blev sat i værk i 1985 og afsluttedes 

ved udgang af 1993. Udvalgte kommuner fik dengang mulighed for at afprøve nye styreformer 

og nye modeller for kommunal opgaveløsning med det formål at øge det kommunale selvstyre, 

opnå en bedre tilpasning af det kommunale styre til de lokale forhold, forbedre servicen for 

borgerne og forbedre ressourceudnyttelsen i den kommunale virksomhed (Indenrigsministeriet, 

1994). 30 kommuner og 6 amtskommuner var dengang udvalgt til at deltage i forsøget, og de 

daværende frikommuner indsendte i forsøgsperioden 880 forsøgsideer. Af disse blev 480 

godkendt som grundlag for forsøg. Det markant største forsøgsområde var dengang skole- og 

fritidsområdet, hvor i alt 153 forsøgsforslag blev gennemført, hvoraf hovedparten omhandlede 

folkeskolen (Indenrigsministeriet, 1994). 

Hvad angår formålet med frikommuneforsøgene, ser vi mange ligheder mellem de to 

frikommuneforsøg. I formålsbeskrivelsen fra det første frikommuneforsøg (1985-1993) er der 

mere fokus på det kommunale selvstyre og lokale forhold, mens det andet frikommuneforsøg 

(2012-2015) er tydeliggere på afbureaukratisering som tema. Men begge frikommuneforsøg har 

bedre kommunal ressourceudnyttelse og bedre service for borgerne som udtalt ambition.  
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Vi ser også ens tendenser, når det gælder rækkeviden på de forsøgshjemler, kommunerne har 

fået dispensation for. Professor i retsvidenskab Carsten M. Henrichsen udarbejdede i kølvandet 

på ikrafttrædelsen af det første frikommuneforsøg en vurdering af Frikommuneloven fra 1985 

(Henrichsen, 1986
43

). En af de væsentligste konklusioner var, at ”Lovens forsøgshjemler er af 

begrænset rækkevidde og i det store og hele bundet til den eksisterende sektoropdeling” 

(Henrichsen, 1986: 34). Samme opfattelse har Kommunaldirektør Niels Ågesen også opelvet 

angående forsøgsforslagene ved det andet frikommuneforsøg. Han udtrykker det således: 

”Ministerierne har været meget glade for at give os lov til at lave forsøg på ligegyldige 

områder, mens det hvor det rent faktisk betyder noget, der har de sagt nej til os” (Ågesen, 

2014: 5.45 min.).  

Et andet interessant spørgsmål, der diskuteres i begge frikommuneforsøgene, er, hvor stor en 

del af det kommunale regelsæt kommunerne pålægger på dem selv. Et af de vigtigste resultater 

fra det første frikommuneforsøg var, at en række af forsøgsforslagene kunne gennemføres uden 

hjemmel i Frikommuneloven fra 1985” (Schou, 1987: 392). Samme oplevelse ser vi i det 

nuværende frikommuneforsøg, hvor 6 af forsøgsforslagene blev godkendt uden, at det krævede 

godkendelse i Bekendtgørelse af lov om frikommuner (oim.dk
44

). Tilbøjeligheden til selv at 

pålægge sig regler eller formode, at der er begrænsende regler på forskellige områder, 

bekræftes også af Chef for Arbejdsmarkedsområdet i Vejle KommuneMichael Petterson. Han 

fremstiller den kommunale ”selvbureaukratiseringen” på følgende måde: ” Men vi har altså 

lavet en fin bog ved siden af selv om egne processregler. Der er også noget indre kommunalt, 

hvor man måske burde køre mini-frikommune.” (Petterson, 2913: 16.30 min.). Begge 

frikommuneforsøg vidner om, at kommunerne har en tendens til en lidt for stram fortolkning af 

lovgivningen, og at grænserne for styringsmuligheder er videre end kommunerne tror.  

 

Styringstendenser i frikommuneforsøget  

Efter at have sammenlignet de to danske eksempler på frikommuneforsøg, vil vi i det følgende 

afsnit diskutere, hvordan styringstendenserne fra frikommuneforsøget (2012-2015) kan passe 

ind i den teoretiske debat om administrativ styring i den offentlige sektor. Det er vigtigt at 
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påpege, at de styringstendenser, vi har registreret, er tendenser. Frikommunerne er kun lidt over 

halvvejs inde i forsøgsperioden, og det er først nu, at frikommunerne begynder at evaluere på 

forsøgsforslagene og sammenfatte, hvad de har fået ud af det.  

I kapitel 3 præsenterede vi den nedenstående model
45

, som har til formål at sammenfatte de tre 

mest centrale styringstendenser siden 2. verdenskrig.  

 Hierarkisk styring NPM Governance 

Styring Hierarkisk styring Markedsbaseret 

styring 

Koordination og 

samarbejde 

Udfordring Fragmentering Økonomisk 

udvidelse af den 

offentlige sektor 

Tværgående og nye 

styringsudfordringer 

(varierer) 

Ledelsespraksis Planlægning Organisations- og 

virksomhedsledelse 

Ledelse i og gennem 

netværk 

Strategisk 

tilgang 

Statens strategi Organisations 

strategi 

Strategisk 

koordinering 

Foretrukken 

løsningsmetode 

Autoritativ regelbaseret 

regulering og udbuds-

drevne tjenester 

Skabelse af 

markeder og af 

incitamenter 

Udbygning af 

kombinationer 

mellem 

netværksaktører 

Medarbejderen Implementeringsorienteret HRM-inspireret og 

fokus på levering af 

resultater 

Aktør i kreative 

netværk og medlem 

af koordinationsfora 

Borgeren Brugere Kunde, der vælger 

mellem leverandører 

Aktiv netværksaktør 

og 

innovationsminded 

 

Med udgangspunkt i modellens kategorier har vi identificeret de fire mest centrale 

styringstendenser på tværs af Vejle, Gentofte og Odense Kommune, som vi i det følgende vil 

behandle. De fire tendenser har vi kaldt for 1) Udfordringen af de selvstændige driftsenheder, 
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2) NPM som overkyggende vidensregime, 3) koordinationsbehov vedrørende ”wicked 

problems”, 4) myndighedsopgavernes store rolle i kommunal styring 

 

Udfordringen af de selvstændige driftsenheder 

Ét af de grundlæggende problemer, som identificeres i mange af frikommunernes 

forsøgsforslag, er græsesnitsproblemer mellem forvaltningsinstitutionerne. Som professor ved 

Copenhagen Business School Dorthe Pedersen argumenterer for, har implementeringen af 

tankesættet fra NPM i den danske offentlige sektor skabt en ”disaggregering af den offentlige 

sektors organisation med henblik på at skabe selvstændige driftsenheder” (dr.dk
46

). Eksempler 

på disse selvstændige driftsenheder som f.eks. påvirke beskæftigelsesområdet er 

”Sundhedscentret”, ”Jobcentret”, ”Ydelsescentret”, ”Familiecentret” m.fl. Problemerne mellem 

disse driftsenheder opstår, når man tænker den kommunale opgavevaretagelse som forløb frem 

for enkeltafgørelser. Forløbene kender vi alle sammen; ledighedsforløb, sygdomsforløb, 

uddannelsesforløb etc. Strukturreformen fra 2004 havde netop det for øje at gøre indgangen til 

kommunen f.eks. på beskæftigelsesområdet tydeligere ved at indrette ”lokale jobcentre, så 

borgere og virksomheder får én indgang til beskæftigelsesindsatsen” (Indenrigsministeriet, 

2004: 38). Vi ser dog, at kommunerne har identificeret problemer ved den nuværende struktur 

på beskæftigelsesområdet. Et eksempel på dette er f.eks. en kontanthjælpsmodtager med 

psykiske problemer. Vedkommende har to træfpunkter med kommunale forvaltninger 

(Arbejdsmarkedsforvaltning og Sundhedsforvaltning), og som hverken har incitament eller 

værktøjer til at koordinere indsatsen. Frikommunerne har to ”svar” på barriererne for positive 

forløb, som enten er at etablere tværfaglige teams (etablering af nye driftsenheder) eller give 

hele ansvaret til en enkelt driftsenhed.  

 

NPM som overskyggende vidensregime 

Den britiske professor Christopher Hood var teoretikeren, der satte ord på den forandring af 

den offentlige sektor, der havde været i gang siden begyndelsen af 1980’erne. New Public 

Management var begrebet som indfangede de markedsinspirerede tendenser (Greve, 2002: 1). 

Hood listede op 7 ”doktriner” han mente kendetegnede NPM. De syv 7 doktriner er ”synlig 
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proffesionel ledelse”, ”eksplicitte mål for performance”, ”fokus på output”, ”disaggregering af 

den offentlige sektors organisation, ”konkurrence og markedsggørelse”, ”brug af 

ledelsespraksis fra privat sektor” og ”effektiv ressourceudnyttelse” (Hood, 1991: 187). Vi skal i 

projektet ikke udlede forekomsten af alle de syv doktriner – det ville være ligesom at bevise 

eksistensen af sand i Saharaørkenen. Pointen er i denne sammenhæng, at de syv doktriner både 

fremstår som problemer og som løsninger i frikommunernes forsøgsforslag, og vi vil 

argumentere for, at problemer og løsninger formuleres inden for et NPM-vidensregime i de tre 

frikommuner. Og dette vidensregime betjener sig af kendte teknikker til f.eks. at måle output på 

(effektevaluering, nulpunktsmåling, effektmåling).  

 

Koordinationsbehov vedrørende ”wicked problems” 

Begrebet ”wicked problems” blev første gang brugt i sammenhæng med offentlig styring i år 

2000 af den amerikanske professor N. C. Roberts (Roberts, 2000). Begrebet kan løst oversættes 

til ”komplekse problemer”, og det bliver ofte brugt af governance-teoretikere som argument for 

begrænsningerne ved NPM. I de tre frikommuners forsøgsforslag har vi identificeret en lang 

række ”wicked problems” så som ”inklusion i folkeskolen”, ”sagsbehandling af særlig udsatte 

familier”, ”aldersintegration og fleksibel holddeling i folkeskolen”, ”meningsfulde 

opfølgninger med udsatte grupper”, ”ny forbedret udskoling” etc. Selvom man normalt ikke 

tænker afbureaukratisering sammen med de her problemstillinger, lader det til kommunerne er 

kommet til en erkendelse, at der skal mere individuelle og mere koordinerede styring til for at 

løse problemerne. Afbureaukratiseringen får en lidt anden form, idet der konstrueres nye 

processer og organisatoriske enheder, frem for som inden for den deklerative vidensform, hvor 

frisættelsen ligger i at undgå en aktivitet. I Gentofte Kommune er det komplekse problem 

folkeskoleelevernes muligheder for at få en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, mens det i 

Vejle Kommune er beskæftigelsesrådgiverens kontakt til den arbejdsløse og det at få mere 

effekt i rådgivningen, som kommunen kæmper med. I forsøgsforslagene, som knytter sig til 

disse problemstillinger, ser vi tydelige beviser på styring gennem koordination (governance). 

Koordinationen sker f.eks. ved at forældre, lærere og elever er sammen om at bestemme 

elevens læringsmål i Gentofte Kommune. I tillæg til koordinationen ser vi også, at pastorale 

teknikker kobles til styringen gennem dialog om f.eks. folkeskoleelevens faglige, sociale, 

sundhedsmæssige og personlige parathed til livet efter folkeskolen.  
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Myndighedsopgavernes store rolle i kommunal styring 

I de ovenstående tendenser har vi vidst, hvordan vi både kan se eksempler på governance og 

NPM-inspireret styring. Den koordinerende styring ses som midlet til at opnå 

afbureaukratisering om nogle af de mest komplekse kommunale problemstillinger. NPM lever 

også i bedste velgående i de mange forsøgsforslag, hvor vi specielt ser, hvordan viden i 

forsøgsforslagene knytter an til NPM-inspirerede værktøjer og forståelsemønstre. På trods af 

disse tendenser henvender størsteparten af forsøgsforslagene (71 ud af 138) sig mod 

dispensationer for at udøve autoritative myndighedsopgaver.  
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Konklusion 

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 blev VK-regeringen, Dansk Folkeparti og 

Kristendemokraterne enige om at forsøge at udvikle de måder, hvormed den offentlige sektor 

leverer borgernær service, herunder gennem afbureaukratisering. Forligspartierne blev enige 

om et vidtgående initiativ om at sætte udvalgte kommuner fri for en række lovgivningsmæssige 

tiltag for at hente inspiration til at nytænke statslig regulering og kommunal 

opgavetilrettelæggelse. De udvalgte kommuner blev til 9 frikommuner, som tilsammen har fået 

godkendt omkring 300 konkrete forsøgsforslag og 150 kopiforsøg.  

Vi mener at kunne beskrive frikommuneforsøget som en særlig styringsteknologi, fordi 

frikommuneforsøget styrer mod et bestemt mål og trækker på bestemte vidensformer. Målet for 

styringen bliver at transformere bureaukrati til noget frisættende, og midlet er de enkelte 

forsøgsforslag. Vores analyse af konstruktionen af frikommuneforsøget som styringsteknologi 

viser os samtidig, at de umiddelbart meget forskellige frikommuner i løbet af processen er 

blevet mere identiske frikommuner. Dette bunder både i de mange kopiforsøg men også det 

integrerede samarbejde mellem frikommunerne. Vi forventer derfor, at styringstendenserne fra 

Vejle, Gentofte og Odense Kommune går igen i de andre frikommuner. Et tredje karakteristika 

ved styringsteknologien er, at den konstruerer en omvendt bevisbyrde, hvor frikommunerne 

gøres ansvarlige for at bevise det gode, det forbedrende og i sidste ende det frisættende med 

hele frikommuneforsøget.  

I projektets casestudier analyserer vi på det relationelle forhold mellem magt/viden/subjekt i 

henholdsvis Vejle, Gentofte og Odense Kommune. Der tegner sig et billede af tre forskellige 

frikommuner med tre forskellige objekter for styringen; en styringskommune (Odense), en 

bekæftigelseskommune (Vejle) og en skolekommune (Gentofte).  

Med udgangspunkt i de tre frikommunernes 138 godkendte forsøgsforslag kan vi konkludere, 

at der produceres fire former for viden. For det første produceres en kvantitativ viden om den 

klassiske form for afbureaukratisering, dvs. hvor man undgår at udføre en aktivitet, fordi den 

ingen værdi skaber. De typer af forsøgsforslag har fokus på tid over for effekt, og de er de mest 

dominerende på tværs af alle fagområderne. For det andet produceres en videnskabelig viden 

gennem pilotprojekter vedrørende dels særlig udsatte gruppers kontakt til kommunen (Vejle 

Kommune) og dels integrerede udskolings-/ungdomsuddannelsesforløb (Gentofte Kommune). 

For det tredje produceres en processuel viden om, hvad der sker når barrierer i 
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sagsbehandlingsprocessen fjernes. Specielt forsøgsforslagene på skole- og 

beskæftigelsesområdet har fokus på disse barrierer. For det fjerde produceres en personlig 

viden om det, man med en fællesbetegnelse kunne kalde for afvigerne. 

Vi kan også konkludere, at de tre frikommunernes godkendte forsøgsforslag er med til at skabe 

tre ekspertpositioner, som henholdsvis beskæftigelsesrådgiveren (Vejle) læreren/administrative 

topledere på skoleområdet (Gentofte) og administrative topledere (Odense) kan træde ind i og 

udtale sig med gyldighed.  

Ledelsesrummet, som konstrueres som konsekvens af det relationelle forhold mellem 

magt/viden/subjekt, bærer både præg af styringsteknologiens mentale dimension bl.a. udtrykt i 

Vejle Kommunes mere udfordrende politikere, ledere og medarbejdere om styringens 

frisættende muligheder og den juridiske dimension bl.a. udtrykt ved, at forsøgsforslagene 

angående sammenkoblingen af udskoling og ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune skaber 

et nyt felt for kommunal styring.  

Frikommuneforsøget som styringsteknologi er med til at skabe nye betingelser for styring i de tre 

analyserede frikommuner.  

I Vejle Kommune er frikommuneforsøget med til at påvirke sagsbehandlere, administrative 

topledere og politikere i kommunen til at være mere refleksive om egne praksisser og 

processer. Det frisættende og udfordrende element i frikommuneforsøget er flere steder blevet 

institutionaliseret i kommunen, og dette medvirker til et mere kritisk blik på, hvad der er 

hensigtsmæssigt. Vi ser desuden, at beskæftigelsesrådgiveren træder ind i en ekspertposition ved at få 

større beslutningskompetence samt at få mulighed for at styre på de arbejdsløses selvforhold.  

I Gentofte Kommune ser vi, hvordan forsøgsforslagene producerer både en totaliserende viden 

om eleverne som samlet kategori og en individuel viden om, hvordan den enkelte elev bliver 

bedre klædt på til fremtiden. Kombinationen af vidensformerne gør, at kommunen allerede på 

et tidligt tidspunkt i elevernes skolegang (f.eks. gennem karakterer i 6. klasse) kan vurdere, 

hvem som afviger fra normen på en negativ måde. Afvigerne vil herefter blive en del af de 

mere individuelle og helhedsorientede forløb, hvor alle dele af elevens selvforhold (personlig, 

faglig, social og sundhedsmæssig) vurderes. Og det er herigennem læreren træder ind som 

ekspert om den enkelte, mens de administrative topledere i skoleforvaltningen bliver eksperter 

om eleverne som samlet kategori.  
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I Odense Kommune medvirker frikommuneforsøget til, at de administrative topledere får større 

udsigelseskraft om, hvad borgerne mener, er effektfuldt, hvad kommunen på den korte bane gør 

for at frisætte styringen, og hvordan man på den lange bane forsøger at opfylde effektmålene. 

Vi erfarer også, at ved at styre gennem synlighed gøres styringen både produktiv, da den vil 

opdyrke og stimulere selvrefleksion om effektmålene, og samtidig disciplinerende, idet der 

ligger i subjekternes vished, at deres handlinger og resultater overvåges.  
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