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English Summary 

NPM in the public sector in the Faroe Islands 

The Faroese Treasury has in § 7 of promulgation no. 22 of 14 March 2007 regarding 

accounting system in the State etc. adopted statutory objective- and performance 

management of the ministries and the underlying institutions in force from 1 January 

2010th.  This case is based on the institution Havstovan (marine department), which 

has implemented some parts of the NPM in preparation of goal- and performance 

contracts. 

The thesis statement is: How is the implementation of NPM in the public sector in the 

Faroe Islands performed? 

The thesis is split up in chapters that try to answer the thesis statement: 

1. How is the reform implemented? 

2. Which effects does it generate? 

3. Do the goal- & performance contracts generate the intended consequences 

regarding the prospectus? 

The most important result of the thesis 

1.  How is the reform implemented? 

As a result of the global economic crisis the public sector in the Faroe Islands has 

sought to implement the goal- and performance contracts with expectations about a 

more efficient public sector. A steering committee was formed in the spring 2006 to 

produce a prospectus whose functions among other things was to develop guidelines 

for implementation of goal- and performance contracts to ensure quality and 

consistency of the various institutions in preparation of these contracts. 

According to the legislation the Treasury was responsible for implementation of these 

contracts, and intervened with the Ministry of Fisheries to have launched a pilot project 

in this respect. The Ministry of Fisheries selected Havstovan to participate in this 
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project, and became the first goal- and performance contract between the Ministry of 

Fisheries and Havstovan signed on 7 December 2007 - applicable to fiscal year 2008. 

2.  Which effects does it generate? 

The purpose of implementation of goal- and performance contracts was that they 

should help to generate a more efficient public sector, with an increased focus on 

transparency and relevant targets, with focus on output rather than the size of grant 

itself.  

According to empirical evidence the director and the head of department are of the 

opinion that contracts have generated greater transparency within the institution, but 

there is a lack of anchorage in the Finance Act to provide external stakeholders with 

the necessary transparency. The experts' ambition is to prepare goal- and performance 

contracts for all institutions. In the long term is to ensure anchoring in the Finance Act.  

With regard to relevant targets, the experts have not put specific requirements on the 

targets to be included in the contracts, but that those in larger degree must be in 

accordance with priorities and reflecting the activities of which the institution pursuant 

to statutory authority. The employees believe that the contracts tend to lead the 

management's attention on whether they controls in the right direction compared to the 

targets. The Ministry of Fisheries' opinion is that contracts are a good tool for use 

towards the institutions, but that the contracts in the future are to be designed 

differently.  

The contracts are contributing to greater focus on output and which effect generated by 

the targets. The experts estimate that many institutions are good at producing goods 

and services but the question is whether they are producing the right "stuff". In this 

area, the contracts contribute increase the focus on output. The head of department 

perception is that goal- and performance contracts create more efficient institutions, 

and the possibility of rationalizing the tasks performed according to the new priorities. 

The employees are questioning whether the contracts increases the efficiency at the 

output, but believe that the reason that the goals are not reached may be found within 

the managements prioritization of the resources according to the goals.  
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3.  Do the goal- & performance contracts generate the intended 

consequences regarding the prospectus? 

From this case we can deduce that the approach by implementing the goal- and 

performance contracts do not meet the criteria that were originally intended under the 

prospectus. Despite that the Treasury and the Ministry of Fisheries considers that the 

implementation of the contracts has created a more effective institution and greater 

transparency, we have not been able to substantiate these contentions. In return, the 

Director of Havstovan and the employees are not so positively charged, and do not 

believe that the institution has become more efficient, but that they nevertheless have 

become more aware of what resources are needed to perform the various tasks.  

We can conclude that the approach to the implementation of the contracts in the Faroe 

Islands at this time may be considered on a trial basis, where the objective is to get all 

the institutions to implement these contracts, which initially must reflect the statutory 

authority, they have reference to. It is therefore not the Treasury first priority, which 

targets the institutions is prioritating at this moment, but that they get implemented the 

contracts, which in the long term could be developed so they better can generate the 

desired information.  

We will finish with the head of department's statements that underline these 

observations:  

"Havstovan has not been able to illustrate the goals specifically. 

Particularly, it is a shortcoming that is not specific enough in its 

evaluating. Thus it is important to define some procedures, particularly 

according to evaluating a general illustration of the targets. It is 

extremely crucial that the contract contains specific objectives that really 

can be measured as a result, and later may be evaluated. This part of the 

process has not been good enough."  
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Forord 

I vores afsluttende skriftlige opgave på cand.merc.aud.-studiet har vi valgt at se 

nærmere på udviklingen af New Public Management i den offentlige sektor på 

Færøerne. 

Dette skal ses i lyset af, at det færøske finansministerium i § 7 i bekendtgørelse nr. 22 

fra 14. marts 2007 om regnskabssystem hos staten m.m. har vedtaget lovpligtig mål- 

og resultatstyring for ministerierne og de underliggende institutioner gældende fra 1. 

januar 2010. På trods af at fristen for implementeringen var 1. januar 2010, er der langt 

fra alle institutioner, der har fået udarbejdet mål- og resultatkontrakter. 

Vi har valgt at kigge nærmere på implementering af NPM på Færøerne, hvor vi ønsker 

at belyse den færøske udvikling indenfor området. Ved hjælp af diverse spørgsmål og 

undersøgelser har vi valgt at tage udgangspunkt i en institution, Havstovan 

(Havbiologiske institut), der som en af de første færøske institutioner har 

implementeret noget af NPM i form af udarbejdelse af mål- og resultatkontrakter. 

Tórshavn den 1. marts 2011 

 

Hugin Skaalum Dany Højgaard 

cand.merc.aud.-studerende cand.merc.aud.-studerende 
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1. Indledning 

I de sidste årtier har den offentlige sektor gennemgået store ændringer, hvor det 

videnskabelige felt omkring disse ændringer oftest benævnes ”New Public 

Management” (NPM). 

Ligesom flere af OECD-landene har Færøerne også tilsluttet sig denne ”bevægelse” og 

vi vil se nærmere på, hvordan tilgangen har været.  

Betegnelsen NPM dækker over en række reformer i den offentlige sektor verden over, 

hvor samlebetegnelsen for disse er en række initiativer og reformer.  Det var den 

britiske professor Christopher Hood, der satte ord på disse forandringer i den 

efterhånden berømte artikel ”A Public Management for All Seasons?”
1
. 

Den generelle opfattelse er, at den offentlige sektor vil blive mere effektiv, hvis man 

anvender styringsformer og metoder, der er beslægtede med det private erhvervsliv og 

det har været den tankegang, der har ligget bag udviklingen. Trods dette er der flere 

forskere, der er af den modsatte opfattelse, nemlig at den offentlige sektor er blevet 

mere ineffektiv, og hvor fokus er flyttet fra ”kundebetjening” hen imod større 

bureaukrati.   

Den statslige økonomistyring ændrer således karakter med disse reformer, fra at have 

været en styring på planlægning, indhold og proces til at være mere en styring på mål- 

og resultatstyring.  Fokus er med udgangspunkt i politiske målsætninger og med fokus 

på output og enhedsomkostninger, og resultatmåling.   

 

  

                                                           
1
 Christopher Hood, A Public Management for All Seasons? 
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1.1 Problemstilling 

I forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om det offentlige færøske 

regnskabssystem
2
 hvor ministerierne og de underliggende institutioner er blevet pålagt 

at implementere mål- og resultatstyring inden 1. januar 2010, blev der nedsat en 

styregruppe i foråret 2006 til at udfærdige et prospekt des angående. 

Det fremgår af prospektet, at Lagtingets planer var at indføre mål- og resultatstyring i 

den offentlige sektor efter de samme principper som mange OECD-lande allerede har 

gennemført.  De har i denne forbindelse set nærmere på de principper, som bliver brugt 

i fx Norge, Sverige og Danmark.  

Et af redskaberne til mål- og resultatstyring er udformning af mål- og 

resultatkontrakter, der er skriftlige aftaler mellem ministerierne og institutionerne, hvor 

man specificerer, hvilke mål og resultater der skal opnås i finansåret. Som tillæg til 

aftalen kan der blive udfærdiget en særaftale (en såkaldt direktørkontrakt), som giver 

direktøren et løntillæg i forhold til opnåede resultater.  Dette er dog ikke på nuværende 

tidspunkt blevet implementeret i de institutioner, der pt. har implementeret mål- og 

resultatkontrakter på Færøerne, og det er tvivlsomt, om dette bliver implementeret – se 

nærmere i analysen nedenfor. 

Som det fremgår af prospektet, skal ministerierne gennem en fælles procedure have 

tilsyn med, hvordan institutionerne håndterer de krav, der er stillet i aftalen.  Formålet 

er, efter deres opfattelse, at man vil få en mere effektiv offentlig sektor, som vil være 

medvirkende til at hjælpe ledelsen til at holde fokus på og prioritere de opgaver, der er 

fastsat i mål- og resultatkontrakten. Politikkerne er af den opfattelse, at mål- og 

resultatkontrakter vil være med til at styrke tilliden og båndet mellem ministerierne og 

institutionerne.  

  

                                                           
2
 Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.  

(bekendtgørelse om hjemmestyrets regnskabssystem) 
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Det er Rigsrevisionens ”overordnede vurdering, at resultatkontrakter udgør et nyttigt 

styringsinstrument både i relation mellem departement og institution og internt i 

institutionerne. Resultatkontrakter kan endvidere bidrage til gennemsigtighed i 

virkningen af institutionernes aktiviteter for såvel bevillingsmyndigheder som for 

offentligheden”
3
.  

For at skabe større gennemsigtighed i den offentlige sektor, skal rapporteringen af mål- 

og resultatstyring være offentlig tilgængelig.  |Dette kan fx gøres ved at publicere 

årsrapporterne på ministeriernes hjemmeside, hvorunder de respektive institutioner 

tilhører.  Ligeledes skal de overordnede mål vedrørende mål- og resultatstyring fremgå 

af bemærkningerne til finanslovsforslaget. 

Mål- og resultatkontrakter skal, ifølge Finansministeriet (Fíggjarmálaráðið), således 

være et ministerielt forvaltningsredskab, der skal medvirke til at effektivisere den 

offentlige sektor, og som skal bevirke, at de ansatte får en fælles opfattelse af, hvilke 

mål der skal opnås i finansåret.  Der forventes således, at de ansatte i større grad 

prioriterer de opgaver, som ligger i selve mål- og resultatkontrakten frem for andre 

opgaver.  En af betingelserne for at dette skal lykkes er, at mål- og resultatkontrakten 

er forankret blandt ledelse og medarbejdere i organisationen.  

Henrik Hjortdal, direktør for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 

(SCKK) var én af embedsmændene bag konceptet om kontraktstyring i 1990’ernes 

Finansministerium. Dengang havde han høje tanker om kontrakterne, der kunne skabe 

frihed for de offentlige ansatte. I dag mener han, at kontraktstyringen mange steder er 

blevet et ”ressourceforbrugende og demotiverende ritual”
4
.  

En af de altafgørende faktorer vil derfor være at sikre, at man kan foretage 

performance- og outputmålinger.  For at dette skal kunne lade sig gøre, vil der være en 

række tiltag, der skal sættes i værk.  Det vil for eksempel være en forudsætning, at 

samtlige medarbejdere er villige til at udføre korrekte registreringer, samt at 

registreringssystemerne kan bruges. 

                                                           
3
 Beretningen til Statsrevisorerne om mål- og resultatstyring i staten med fokus på effekt (dec. 2009),  

s. 2 
4
 DR, Kritik af resultatkontrakter  
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Det vil således kunne være en udfordring i sig selv at overbevise forskerne om, at de 

producerer output i stedet for outcome, samt det faktum, at de skal påtage sig andre 

roller, som reducerer dem fra at være forskere, som bruger sine forskningsmæssige 

skøn, til at være almindelige lønmodtagere, hvis output kan måles. 

Rigsrevisionens kritik 

Ser vi på Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne fra december 2009, om mål- og 

resultatstyring i staten med fokus på effekt, pointerer Rigsrevisionen det modsatte, at:  

”Der er både fra forskerkredse og i pressen gennem de senere år rejst kritik af mål- og 

resultatstyring og navnlig af resultatkontrakter. 

Et kritikpunkt har gået på, at styring ved hjælp af resultatkontrakter så at sige ”lever 

sit eget liv” løsrevet fra institutionernes egentlige opgavevaretagelse. Der bliver 

således brugt mange ressourcer og ledelsestid på produktion af rapporter, opfølgning 

mv., uden at det har den store indflydelse på tilrettelæggelsen og udførelsen af det 

daglige arbejde i institutionen.  

Et andet kritikpunkt går på, at mål- og resultatkravene i vidt omfang er rettet mod 

interne aktiviteter og inputmål frem for output- og effektmål. Dermed er der risiko for, 

at mål- og resultatstyring medfører kortsigtede prioriteringer og en forkert prioritering 

af arbejdsindsatsen, idet ressourcer og opmærksomhed hovedsageligt rettes mod disse 

mål, der eventuelt kun beskriver en delmængde og en mindre betydende del af 

institutionens opgaver.
5
” 

 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen vil tage sit udgangspunkt i ovenstående betragtninger.  

Afhandlingen vil redegøre for den historiske tilgang i forbindelse med implementering 

af NPM på Færøerne, og en beskrivelse af Aktør-Netværk-Teorien (ANT), herunder de 

4 momenter: problematisering, interessekonstruktion, indrullering og mobilisering, der 

danner grundlaget for den efterfølgende analyse, samt kritik af NPM.  De 4 momenter 

bliver nærmere belyst nedenfor i kapitel 3. 

                                                           
5
 Beretning til Statsrevisorerne om mål- og resultatstyring i staten med fokus på effekt (dec. 2009), s. 7 
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Problemformuleringen tager sit udgangspunkt i følgende hovedspørgsmål: 

Hvordan er implementering af NPM i den offentlige sektor på Færøerne udført? 

Den overordnede problemformulering vil blive afdækket ved at efterprøve følgende 

delspørgsmål: 

1. Hvordan er reformen implementeret? 

2. Hvilke effekter genererer den? 

3. Har mål- og resultatkontrakterne genereret de tilsigtede konsekvenser, der var 

hensigten med prospektet? 

1.  Hvordan er reformen implementeret? 

Som følge af den globale økonomiske krise har man i den offentlige sektor på 

Færøerne, med inspiration fra andre lande, søgt at implementere mål- og resultat-

kontrakter med forventning om en mere effektiv offentlig sektor.  Af Landsstyrets 

prospekt, fremgår det, at formålet med implementering af mål- og resultatkontrakter er, 

at man vil få en mere gennemsigtig og effektiv offentlig sektor.   

Afhandlingen vil belyse disse forhold. 

2.  Hvilke effekter genererer den? 

Et kritikpunkt har gået på, at styring ved hjælp af resultatkontrakter så at sige lever sit 

eget liv løsrevet fra institutionernes egentlige opgavevaretagelse.  Et andet kritikpunkt 

går på, at mål- og resultatkravene i vidt omfang er rettet mod interne aktiviteter og 

inputmål frem for output- og effektmål med risiko for, at mål- og resultatstyring 

medfører en forkert prioritering af arbejdsindsatsen. 

Afhandlingen vil behandle denne problematik ved hjælp af nedenstående del-

spørgsmål: 

a) Har kontrakterne været med til at øge gennemsigtigheden i den offentlige 

sektor? 

b) Hvordan sikrer man, at udarbejdelsen af mål- og resultatkontrakter opretholder 

fokus på signifikante, vigtige og relevante mål, og  

c) Fokuseres der på output- og effektmål i stedet for hovedsageligt på kortsigtede 

interne aktiviteter og inputmål? 
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3.  Har mål- og resultatkontrakterne genereret de tilsigtede konsekvenser, der var 

hensigten med prospektet? 

Af Landsstyrets prospekt fremgår endvidere, at implementering af mål- og resultat-

kontrakter vil være med til at hjælpe ledelsen til at holde fokus på og prioritere de 

opgaver, der er fastsat i kontrakterne. 

Herunder er der diverse redskaber, der kan benyttes ved implementering af mål- og 

resultatkontrakter, som kan være medvirkende til at generere de tilsigtede 

konsekvenser. 

Afhandlingen vil behandle ovenstående ved hjælp af nedenstående delspørgsmål, med 

udgangspunkt i ANT-teoriens 4 momenter samt kritik af NPM. 

a)  Er problematiseringen af denne implementering kommunikeret klart nok? 

b)  Tages der højde for interessekonstruktion, således at der er afsat de nødvendige 

midler, fx i form af finansielle ressourcer, til investeringerne? 

c)  Hvordan sikres indrullering ?  Er der taget de nødvendige hensyn til, for at få 

aktørerne til at indrullere sig? 

d)  Har mobiliseringen af aktørerne været tilfredsstillende, således at disse påtager 

sig rollefunktioner? 

e)  Kan implementering af mål- og resultatkontrakter bruges som ledelsesredskab 

for at opnå mere effektive institutioner? 

f)  Hvordan opgøres outputtet mest hensigtsmæssigt, således at dette fremmer 

gennemsigtigheden i overensstemmelse med formålet med prospektet? 
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1.3 Afgrænsning 

Med henblik på at begrænse afhandlingens omfang og samtidig at gå i dybden i de 

enkelte problemstillinger, er der foretaget følgende afgrænsninger: 

Afhandlingen behandler implementering af NPM på Færøerne, hvor der tages udgangs-

punkt i implementeringen af mål- og resultatkontrakter på Havstovan – tidsmæssigt har 

der ikke været muligt at behandle mere end den ene institution.  

For at få kortlagt, om implementeringen af mål- og resultatkontrakter har genereret de 

tilsigtede konsekvenser, vil vi tage udgangspunkt i Finansministeriets prospekt 

desangående samt i selve institutionen (Havstovan).  Som grundlag herfor har vi 

foretaget interviews af eksperter fra Finansministeriet, Fiskeriministeriets 

departementschef, Havstovans direktør samt medlemmer af Havstovans styregruppe.  

Tidsmæssigt har vi afgrænset os til ovenstående testgruppe, da disse efter vores 

opfattelse giver os den nødvendige viden til at belyse denne case. 

Nærværende kandidatafhandling omhandler ikke forvaltningsrevision af de færøske 

institutioner, da denne udføres af den færøske Rigsrevision (Landsgrannskoðanin).   

Vi vil heller ikke gå i dybden med andre mulige reformer som fx privatisering, 

udlicitering og decentralisering.   

Ved behandlingen og analysen af aktørerne vil vi primært koncentrere os om 

Havstovan, Fiskeriministeriet og Finansministeriet, og vil vi kun i begrænset omfang 

kommentere Lagtinget og Rigsrevisionen, da loven vedr. mål- og resultatkontrakter er 

blevet stadfæstet og således kan anses for værende en "sort boks", dvs. hvor tilstanden 

betragtes for at være stabil - dette er nærmere belyst i teorien. 
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1.4 Struktur og metode 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling, som søges løst ud fra 

kendte teorier og argumenter herfra. Afhandlingen kan således betragtes som en slags 

videnskabelig forankret analyse af implementering af NPM på Færøerne. 

Vi har valgt at opdele afhandlingen i en femtrinsraket, se figur 1, hvor vi 

indledningsvis vil se på den historiske tilgang med implementering af NPM i den 

offentlige sektor på Færøerne, med udgangspunkt i ANT’s teoretiske overvejelser. 

Dernæst empirisk analyse af Havstovan’s implementering af mål- og resultatkontrakter 

efterfulgt af generel kritik og erfaringer, som Havstovan hidtil har gjort, og som hoved-

sagelig danske forskere og aktører har erfaret i forbindelse med deres implementering 

af NPM, som skal danne grundlaget for konklusionen. 

 

 

Figur 1 - Egen tilvirkning 
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Opgaven søges således løst ved hjælp af en teoretisk tilgang, hvor vi efter indlednings-

vis at have belyst det historiske forløb ved implementering af NPM på Færøerne, på 

det teoretiske plan tager udgangspunkt i Aktør-Netværk-Teorien (ANT), hvor de 

4 momenter: Problematisering, Interessekonstruktion, Indrullering og Mobilisering 

danner grundlaget for den efterfølgende analyse. 

Til at behandle omstændighederne omkring implementering af NPM vil vi hoved-

sagelig støtte os til Aktør Network Teorien (ANT), hvor ovenfornævnte momenter 

udgør grundelementerne for analysen. Årsagen til at vi har valgt at benytte ANT-

teorien er, at denne teori, efter vores opfattelse, er med til at belyse alle aktørernes 

roller i implementeringen af mål- og resultatkontrakter. Da de grundlæggende 

succeskriterier for implementeringen af kontrakterne ligger i, hvordan aktørerne spiller 

deres roller i institutionen, og hvordan ledelsens evne til at indrullere aktørerne i 

netværket er, har det været et naturligt valg at benytte ovenstående teori. 

Det skal dog bemærkes, at kandidatafhandlingen ikke skal ses som et forsknings-

projekt, og vil vi således tage en pragmatisk tilgang til forskningskravene i ANT–

teorien.   

Til indsamling af de empiriske data har vi udvalgt en testgruppe, som vi har valgt at 

interviewe ud fra et fænomenologisk perspektiv, hvor vi forsøger at analysere en 

direkte oplevelsesbeskrivelse fra aktørerne. Denne metode sætter således krav til 

objektivitet, som fås gennem intentionel bevidsthedskarakter, som forudsætter, at man 

viser troskab overfor de undersøgte fænomener
6
.  Vi har i den henseende udført 

4 kvalitative interviews med repræsentanterne, såkaldte semistrukturerede interviews, 

som omfatter Finansministeriet, Fiskeriministeriet og Havstovan. Denne metode er 

valgt, dels fordi der er tale om en begivenhed, der har fundet sted, og dels fordi vi 

ønsker at få en dybere forståelse for aktørernes interesse for og fortolkning af situation-

en. 

For at kunne belyse succesen angående implementering af kontrakterne, har vi valgt 

ovenstående testgruppe, da de efter vores opfattelse kan give os den nødvendige viden 

des angående.  Hvorvidt implementering af kontrakterne er succesfuld afhænger af, om 

                                                           
6
 Steinar Kvale, InterView, En introduktion til det kvalitative forskningsinterview 
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formålet, der fremgår af prospektet, er opnået, dvs. hvorvidt kontrakterne fremmer en 

mere gennemsigtig og effektiv offentlig institution, samt om ministerierne i større 

omfang kan benytte disse kontrakter som ministerielt forvaltningsredskab.   

Valg af testgruppe 

Ifølge lovgivningen er Finansministeriet ansvarlig for implementering af disse 

kontrakter, samt at forankre målene i finansloven.  Vi har vurderet, at eksperterne var 

det bedste bud, for at få deres opfattelse af virkningen af implementeringen af 

kontrakterne i forhold til prospektet, som de selv har været med til at udfærdige.  Vi 

vurderer deres udtalelser for værende af objektiv karakter. 

Fiskeriministeriet er ansvarligt for, at institutionen i nærværende case implementerer 

disse kontrakter, og som det fremgår af prospektet bl.a. kan bruge disse kontrakter som 

ministerielt forvaltningsredskab.  Det har således været nærliggende at benytte 

departementschefen som en del af testgruppen for at få belyst disse spørgsmål, hvis 

udtalelser vi vurderer at være af subjektiv karakter. 

På Havstovan har det ligeledes være naturligt at benytte direktøren i testgruppen, da 

han som direktør er ansvarlig for implementering af disse kontrakter i institutionen. 

Udover direktøren valgte vi at benytte medarbejdere fra ”styregruppen” i vores 

testgruppe, da disse er repræsentanter for alle medarbejderne på institutionen. Det har 

efter vores opfattelse ikke været nødvendigt at udspørge medarbejderne udenfor selve 

styregruppen, da repræsentanterne fra styregruppen gav os et klart billede af 

situationen.  Vi vurderer deres udtalelser for værende af subjektiv karakter. 

Interviewene, som havde en varighed på mellem 1 til 1½ time, blev udført af 

forfatterne.  De blev optaget på bånd og transskriberet efterfølgende, og i de tilfælde, 

hvor der syntes at være eventuelle misforståelser, har vi kontaktet de interviewede 

igen. I nogle tilfælde har vi også haft telefonisk kontakt med de interviewede med 

henblik på uddybende kommentarer. 

Kritik af semistrukturerede interviews 

En af ulemperne ved at benytte semistrukturerede interviews er, at fleksibiliteten i 

sprogbruget i interviewene og spørgsmålsrækkefølgen kan føre til forskellige 

reaktioner, som kan være medvirkende til at begrænse sammenligneligheden. 
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Risikoen ved at benytte kvalitative interviews er det, man kalder forskerbias, dvs. det 

forhold, at undersøgerne personligt påvirker forskningsresultaterne
7
.  I denne 

forbindelse er det vigtig, at vi hele tiden er selvkritiske, således at vi ikke 

fremprovokerer et selvønsket mønster. 

Man skal ligeledes være opmærksom på, at man ikke kan være sikker på, at det, som vi 

vil belyse, er det eneste rigtige, og er man nødt til at være kritisk overfor det materiale, 

der fremkommer på grund af interviewene.  

Generel kritik  

Derefter har vi redegjort for den generelle kritik, der har været omkring 

implementering af NPM i Danmark, hvor vi også har knyttet denne kritik direkte til 

nærværende case. Afslutningsvis har vi sammenfattet de svar på problemformulering-

en, der er fremkommet i opgaven, i en konklusion. 

1.5 Kildekritik 

Kildematerialet er dels offentligt tilgængeligt og dels indsamlet via interviews.  

Behandlingen af problemstillingen er baseret på både primære og sekundære kilder. 

De primære kilder i denne afhandling omfatter materiale, der er produceret af 

Lagtinget, Finansministeriet, Rigsrevisionen samt andre aktører, der har behandlet 

afhandlingens emne.  Materialet omfatter således love, finanslovsforslag, bekendt-

gørelser, "Hvítabók"
8
, vejledninger m.m., der hovedsagelig kan betragtes som værende 

objektivt fremstillet og af høj kvalitet.   

De sekundære kilder består af materiale fra forskere, kritikere og andre, der har 

behandlet samme emne, samt foretagne interviews.  Materialet omfatter således 

artikler, bøger, links samt oplysninger fra de foretagne interviews.  I modsætning til de 

primære kilder kan denne litteratur være præget af forfatternes subjektive holdninger.  

Vi har derfor gennem opgaveprocessen forsøgt at fastholde en kritisk holdning til de 

benyttede kilder. 

                                                           
7
 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, side 209 

8
 Færøernes Landsstyre, En selvstændig færøsk økonomi 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

16 
 

Selve interviewene med Havstovans og Fiskeriministeriets aktører kan betragtes som 

værende af subjektiv karakter, mens Finansministeriets aktører i større grad kan anses 

som værende objektive.  Det skal bemærkes, at vi finder det nødvendigt at inddrage 

den subjektive indfaldsvinkel, for bedre at kunne belyse hvordan medarbejderne og 

ledelsen har opfattet implementeringen af mål- og resultatkontrakter i institutionen. 
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2. Hvordan er reformen implementeret? 

I dette afsnit belyses i korte hovedtræk den historiske tilgang vedrørende NPM i den 

offentlige sektor på Færøerne
9
 møntet på det politiske og økonomiske grundlag i de 

sidste årtier, efterfulgt af en redegørelse for forandringer i den offentlige sektor baseret 

på Hoods benævnelse "NPM".  Selve implementeringsprocessen vedrørende mål- og 

resultatkontrakter på Færøerne bliver beskrevet, hvor der afslutningsvis beskrives 

nogle redskaber til brug for at sikre implementeringen af mål- og resultatkontrakter, 

således at disse så vidt muligt kan få de tilsigtede effekter. 

2.1 Historisk tilgang vedr. det politiske og økonomiske grundlag på 

Færøerne i de sidste årtier 

En af den mest betydningsfulde økonomiske forbindelse mellem Danmark og 

Færøerne er uden tvivl bloktilskuddet, som dog i 2002
10

 blev reduceret fra 900 mio. kr. 

til 635 mio. kr. Ud over bloktilskuddet går næsten al udenlandsk handel gennem den 

danske grænse. 

Den færøske økonomi har med bloktilskudsordningen fra 1948 fået en væsentlig del af 

indtægterne gennem denne ordning. Med hjemmestyringsordningen fra 1948 blev 

ansvarsområder delt mellem rigsmyndigheden og hjemmestyresmyndigheden. 

Hovedreglen under denne ordning har været, at danskerne har haft forvaltningen af 

ansvarsområderne og har betalt udgifterne for de ansvarsområder, som ikke har været 

overtaget af hjemmestyret. De ansvarsområder, som hjemmestyret løbende har over-

taget, har de selv afholdt udgifterne og forvaltningen for. 

Den danske stat har ikke indkrævet skat på Færøerne til at finansiere udgifterne til de 

ansvarsområder, som de har forvaltet og fremkommer støtteelementet i den sondring i 

form af bloktilskuddet. Derimod har hjemmestyret overtaget forvaltningen af flere 

ansvarsområder, uden at færingerne skulle bære udgifterne af disse.   

Frem til 1988 var bloktilskuddet således øremærket til de respektive ansvarsområder, 

men fra 1988 blev denne ordning ændret, således at bloktilskuddet nu figurerede som 

                                                           
9
 Hvítabók “Ein sjálvberandi føroyskur búðskapur” 

10
 Finanslovforslaget 2004 
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er samlet indtægt til landskassen (den færøske "statskasse"). Denne ændring medførte 

således, at hjemmestyret nu frit kunne forvalte bloktilskuddet også udenfor de ansvars-

områder, som disse oprindelig skulle finansiere. Fra dansk side havde de følgende 

bemærkninger til tilskudssystemet
11

:   

„... det nuværende tilskudssystem (refusioner) er behæftet med svagheder:  

 i en række tilfælde er der ikke sammenfald mellem den disponerende og den 

økonomiske ansvarlige myndighed, 

 tilskudssystemets udformning medfører en risiko for utilsigtet og 

uhensigtsmæssig substitution mellem beslægtede udgiftsområder, og 

 systemet er administrativt besværligt på grund af det store antal 

tilskudsordninger, som i vidt omfang afviger fra hinanden. 

 

Herudover har Færøernes Landsstyre fundet, at tilskudssystemet på en række områder 

lægger urimelige restriktioner på Hjemmestyrets dispositionsmuligheder. 

 

Regeringen har samtidig den opfattelse, at det nuværende system giver dobbelt-

dækning, idet der også betales refusion af de efterhånden betydelige færøske 

indførselsafgifter, der betales til landskassen.“ 

Sidst i 1980'erne og først i 1990'erne gennemgik Færøerne en alvorlig økonomisk 

krise, og har denne episode været medvirkende til, at man dengang rejste debatten om 

årsagerne til denne krise, og hvordan samfundsøkonomien i fremtiden skulle styres. – 

Denne debat kører stadig, især blandt selvstændighedspartiet, som anfægter blok-

tilskuddet som scapegoats, da den færøske økonomi rammes af økonomiske kriser, 

forårsaget af national såvel som global karakter. 

Selvstændighedsregeringen fra 1998 var af den opfattelse, at bloktilskuddet havde 

negative konsekvenser for det færøske samfund, og at den færøske økonomi ikke blev 

forvaltet hensigtsmæssigt. Regeringen ønskede, at Færøerne fik selvstyre og at der blev 

gjort en aftale om nedtrapning af bloktilskuddet. 

                                                           
11

 Hvítabók “Ein sjálvberandi føroyskur búskapur” (en selvstændig færøsk økonomi), s. 40 
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Selvstændighedsregeringen indgik en aftale mellem hjemmestyret og rigsmyndig-

hederne den 10. juni 1998 om fremtidige bilaterale relationer mellem Danmark og 

Færøerne: "Der er tillige enighed om, at der sideløbende indledes forhandlinger om en 

overgangsordning, herunder en økonomisk overgangsordning, der tilstræber en 

opbyggelse af en selvbærende færøsk økonomi." 

Det samlede tilskud til Færøerne var på omkring 1.300 mio.kr., hvoraf de 900 mio.kr. 

var selve bloktilskuddet til hjemmestyret, mens udgifter til pensioner og drift af 

diplomatafdelinger på Færøerne var på omkring 400 mio.kr.  Heraf var omkring 

halvdelen af udgifterne til Fiskeriinspektionen og Flyvestationen Thorshavn.  

Det er uvist ud fra hvilket politisk grundlag bloktilskuddet oprindeligt var bestemt. En 

generel opfattelse af bloktilskuddet er, at den danske stat ved hjælp af tilskuddet har 

sikret Færøerne samme levestandard, som man har i Danmark.   

Hovedindtægtskilderne i den færøske økonomi er indtægterne fra fiskeriindustrien og 

bloktilskuddet. I henhold til finansloven for 2011
12

 forventes den samlede indkomst at 

være på omkring 4,7 mia.kr., hvoraf bloktilskuddet udgør 635 mio.kr. svarende til 

omkring 14% af indtægterne. Der er i finansloven for finansåret budgetteret med et 

underskud på omkring 300 mio.kr. 

Til sammenligning udgjorde bloktilskuddet i finansåret 2001
13

 omkring 25% af den 

samlede indtægt på 4,1 mia.kr. Da en stor del af bloktilskuddet er med til at finansiere 

lønudgifterne på Færøerne, er effekten langt større end de 25% - multiplikatoreffekten 

af bloktilskuddet forventes at ligge mellem 2,5 – 3 af størrelsen af bloktilskuddet
14

.  

Det vil sige, at en reduktion af bloktilskuddet på 100 mio.kr. har en negativ økonomisk 

effekt på mellem 250 mio.kr. til 300 mio.kr. 

Selvstændighedsregeringen fra 1998 valgte således at reducere bloktilskuddet med 

265 mio.kr. i finansåret 2002 i takt med, at man med hjemmel i hjemmestyres-

ordningen bl.a. overtog forvaltningen af ansvarsområderne "havne", "havmiljøet", 

"skole" og "socialforvaltningen". Sidenhen har man overtaget flere ansvarsområder 

                                                           
12

 Finanslovforslaget 2011  
13

 Finanslovforslaget 2002 
14

 Jævnfør cand.polit., Magni Laksáfoss 
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bl.a. "sikkerhed på søen", "folkekirken", "årsregnskabsloven", "formueret", "ophavs-

retten" m.m. 

Reduktionen i indtægterne og den globale finanskrise har uden tvivl påvirket betalings-

balancen i negativ retning, se tabel 1. Før reduktionen af bloktilskuddet i 2002 var der 

relativt store overskud på betalingsbalancen. I finansåret 2001 var der et overskud på 

betalingsbalancen pålydende 697 mio.kr.  Allerede året efter faldt overskuddet til 

191 mio.kr. og i finansåret 2004 fik vi et underskud på 152 mio.kr.  

Finansår 
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201

0 

201

1 

Overskud/under

skud i mio.kr. 697 191 23 

-

152 

-

211 142 146 

-

330 

-

502 

-

780 

-

507 

Tabel 1 - Egen tilvirkning ud fra finansloven 

Udslaget af finanskrisen og reduktionen i bloktilskuddet ses tydeligt i finansårene 2008 

til 2011, hvor underskuddet for disse år varierer mellem 330 mio.kr. og 780 mio.kr.  

Det samlede underskud i denne tidsperiode forventes at ligge på omkring 2.119 mio.kr. 

Hjemmestyret har i en længere periode arbejdet med forskellige reformer, hvor man 

har intention om at flytte forskellige funktioner ud til kommunerne (decentralisere). I 

1999 blev aftale lavet om, at kommunerne skulle afholde udgifterne og forvaltningen 

af børnehaver og vuggestuer, mens hjemmestyret skulle afholde udgifterne og 

forvaltningen af ældreområdet. 

Der diskuteres nu, hvorvidt ældreområdet og folkeskolen også skal overdrages til 

kommunerne, men her er man endnu ikke blevet enig om, hvordan refusionen skal 

være mellem landet og kommunerne, samt hvorvidt der skal indføres en udjævning 

mellem kommunerne. 
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2.2 Forandringer i den offentlige sektor 

Den offentlige sektor har gennem tiderne gennemgået mange forandringer, som 

forekommer i mange udgaver. I 1980'erne gennemgik mange lande en 

omstillingsproces i den offentlige sektor, hvor den offentlige ledelse begyndte at 

identificere sig med modellerne i den private sektor, som populært benævnes New 

Public Management. 

2.2.1 New Public Management 

Det videnskabelige felt omkring offentlig ledelse har fået benævnelsen ”New Public 

Management”, NPM. Det var den britiske professor Christopher Hood, der satte ord på 

den forandring som den offentlige sektor har været i gang med, siden begyndelsen af 

1980’erne. Christopher Hood satte ord på disse tendenser for første gang i den 

efterhånden berømte artikel ”A Public Management for All Seasons?”, hvor han døbte 

disse administrative tendenser for ”New Public Management”. 

I henhold til Carsten Greve blev NPM opfattet som noget nyt i den offentlige sektor, 

først og fremmest fordi det blev set som alternativ til den gængse måde at opfatte den 

offentlige sektor på, dvs. et hierarki og et bureaukrati, der var meget lidt fleksibelt. I 

stedet for bureaukrati satte NPM fokus på ledelse, hvor offentlig ledelse handler om 

udførelse af offentlige beslutninger og om handling, hvor bureaukrati mere giver 

associationer til stilstand og blokering af handling. Udviklingen blev populært 

sammenfattet af udsagnene om, at ”lade lederne lede” (letting managers manage) og at 

tvinge lederne til at lede (making manager manage). 

Det har været diskuteret, hvorvidt NPM egentlig kan betragtes som en teori, men her 

pointerer Carsten Greve, at det er ikke korrekt at kalde NPM for en teori.  Det er 

snarere en samlebetegnelse for en række initiativer og reformer. 

Den grundlæggende idé bag New Public Management er således at udvikle nye 

værktøjer, teknikker og procedure for at finjustere den offentlige administration, så den 

effektivt kan opfylde sine mål i skiftende miljø med globalisering, privatisering og 

liberalisering. Til dette formål låner den metoder, praksis og procedurer fra "business 

administration" og anbefaler de samme i den offentlige forvaltning. 
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NPM synes at være forbundet med fire administrative mega trends, nemlig: 

1) at reducere og effektivisere den offentlige sektor, 

2) et skift fra offentlige institutioner, til i større grad at privatisere og udlicitere 

offentlige ydelser, med fokus på kvalitet og service, 

3) at automatisere og at udvikle informationsteknologi i produktion og distribution 

af offentlige ydelser, og 

4) udvikling af mere international ”agenda”, med fokus på professionel offentlig 

ledelse, hvor man udvikler klare politikker på området. 

2.3 Implementeringsprocessen vedr. mål- og resultatkontrakter på 

Færøerne 

Hood nævner i sin artikel, at en af årsagerne til at lande har indført NPM i den 

offentlige sektor ofte skyldes, at disse i perioden er, eller har været, i en økonomisk 

krise.  Som det fremgår af problemstillingen, begyndte tilgangen til implementering af 

NPM på Færøerne allerede i foråret 2006, i forbindelse med ændringer i bekendt-

gørelsen om statens regnskabssystem
15

, hvor ministerierne og de underliggende 

institutioner blev pålagt at implementere mål- og resultatstyring inden 1. januar 2010.  

I denne forbindelse blev der nedsat en styregruppe i foråret 2006 til at udfærdige et 

prospekt des angående.  

Hvad angår institutionen i nærværende case, blev Havstovan udvalgt som pilot-projekt 

som en af de første institutioner, således at den første kontrakt blev underskrevet 

7. december 2007 gældende for finansåret 2008. 

Havstovan's direktør udvalgte medarbejdere fra hver division til at bemande en 

styregruppe, hvis funktion var at udfærdige mål- og resultatkontrakten sammen med 

direktøren.  Under selve processen var det medlemmernes opgave at drøfte målene ude 

i afdelingerne for derefter at viderebringe de fremkomne synspunkter til styregruppens 

diskussion.  Idéen var, at styregruppen skulle have rollen som repræsentanter for alle 

medarbejderne. 
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2.4 Redskaber til brug for implementering af mål- og 

resultatkontrakter 

For at sikre, at implementering af mål- og resultatkontrakter så vidt muligt får de 

tilsigtede konsekvenser, samtidig med at man forsøger at undgå utilsigtede 

konsekvenser, kan der tages diverse redskaber i brug. 

Som grundlag for analysen i nærværende case, vil ANT-teorien blive brugt til analysen 

af Problematisering, Interessekonstruktion, Indrullering af aktører samt Mobilisering af 

disse for at belyse, hvordan implementeringen er lykkedes for dem, samt om der fore-

ligger nogle trusler eller svagheder i nærværende case. 
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3. Aktør-Netværks-Teori (ANT) 

Som det fremgår af afsnit "1.2 Struktur og metode" vil empirien blive belyst ved hjælp 

af ANT-teorien, og vil denne teori i korte træk blive belyst, bl.a. ved hjælp af Callon’s 

studie om kammuslinger i ST. Brieuc bugten i Nordfrankrig. I det empiriske kapitel 

inddrages Callon’s studie om kammuslinger i afhandlingens case om implementering 

af mål- og resultatkontrakter i den offentlige sektor på Færøerne. 

3.1 ANT som begreb 

Kort fortalt er ANT en sociologisk analyse af videnskab og teknologi, hvor ANT's 

bidrag er den konsekvente anvendelse af et netværksbegreb, hentet fra Saussers 

semiotik (Law 1999).  

ANT er i princippet en teori om teorier, men ANT er også en teori om teknologi, 

videnskab, sociale aktører, samfund, natur og magt. Som den første approksimation 

kan siges, at aktør-netværksteorien drejer sig om at tænke i punkter og forbindelser 

frem for kasser.   

Ifølge Torben Elgaard Jensen er det et vigtigt budskab, at ANT ikke bør betragtes som 

en færdig afrundet teori, men snarere betragtes som værende i stadig udvikling. Om 

noget forekommer at være stabilt over tid, så må det være, at ANT fortsat må betragtes 

som et relationelt, materielt og semiotisk inspireret projekt, og som sådan kan ANT 

også tilbyde et alternativ til den traditionelle sociologis mange dualismer. 

ANT-teorien omhandler således i hovedtræk, hvordan man kan forstå og analysere 

netværk eller systemer af relationer mellem menneskelige og ikke-menneskelige 

"aktører". 

Blandt de fremtrædende repræsentanter for denne teoriretning findes Bruno Latour, 

John Law og Michel Callon. Teorien udvikledes i løbet af 1980'erne og 1990'erne - 

især indenfor "Science and Technology Studies"
16

. 
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Ikke alle er dog lige begejstrede for betegnelsen ANT, da Bruno Latour fx skal have 

sagt, at det kunne være bedre at tale om "worknet" i stedet for "network", da netværk er 

et udtryk for hårdt arbejde og således ikke direkte nogen given ting. 

I ANT-teorien skelner man også mellem de deduktive og de induktive videnskaber. De 

deduktive videnskaber tager udgangspunkt i en forestilling om noget generelt, og 

identificerer det generelle i det konkrete, hvorimod det induktive udleder noget 

generelt på basis af det konkrete. 

Begreberne "induktiv" og "deduktiv" kan belyses med f.eks. at en deduktiv slutning 

kunne være med udgangspunkt i viden om, at ”alle svaner er hvide” og at konkludere, 

at den næste svane man møder, nødvendigvis må være hvid. En induktiv slutning 

kunne derimod være, at på grund af en række observationer af svaner, der alle har 

været hvide, at konkludere det generelle forhold, at alle svaner er hvide. 

Betegnelsen "reduktive" videnskaber bruges desuden ”at føre tilbage til”. Et eksempel 

på dette kunne være at forklare, at ”alle svaner er hvide”, fordi de på denne måde bedre 

kan kamuflere sig i de snebeklædte omgivelser, og på den måde undgå rovdyrs 

opmærksomhed. På denne måde bliver alle fænomenerne reduceret til en forklaring. 

For alle tre slutningsformer er gældende, at de bygger på en forestilling om en 

iagttagelse, og om noget der bliver iagttaget.  

De centrale begreber i ANT-teorien er aktør og netværk. 

Hvad forstås ved en Aktør? 

En aktør defineres ved en handling.  Således kan både mennesker og ting være aktører.  

Ifølge Latour er "Aktører enheder, der gør ting"
17

.   

Aktører er yderligere defineret som "hvad som helst der handler eller ændrer handling, 

hvor handlingen selv defineres som en række af handlinger, der forekommer gennem 

forsøg; ud fra disse handlinger uddrages et sæt af kompetencer, som er nedlagt i 

resultatet... En aktør er et resultat udstyret med en karakter"
18

.  Man skal være 

opmærksom på, at aktører ikke har en uafhængig virkelighed indenfor de ordninger, 

der forvandler dem til aktører, som udfører bestemte ting. 

                                                           
17 Felix Stalder, Aktør-Netværk-Teori og kommunikationsnetværk: Mod konvergens  
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Latour (1987, s. 84) udvider én definition af aktør til "hvem som helst eller hvad som 

helst, der er repræsenteret [er et] resultat."   

Ifølge aktør-begrebet skal aktøren ses i relation til sit netværk, og mennesker skal 

forstås ud fra de fællesskaber, de indgår i som fx facebook.  Mennesket ses således 

ikke som et uafhængigt, frit tænkende subjekt. 

En aktør er i ANT en semiotisk definition og skal derfor, ligesom med netværks-

begrebet, forstås anderledes – kontraintuitivt – i forhold til den gængse opfattelse af 

dette begreb.  Derfor er ordet 'aktant' i stedet for 'aktør' ofte blevet brugt, bl.a. for at 

understrege, at der ikke nødvendigvis er tale om en menneskelig eller konkret entitet.  

Latour hævder, at en aktant kan bogstaveligt talt være hvad som helst, hvis denne 

indrømmes at være kilden til en handling.  I den tidlige ANT vekslede man mellem 

begreberne 'aktant' og 'aktør' for at modvirke et tilbagefald til det traditionelle skel 

mellem mennesker og ting, men er man gradvist gået fra denne skelnen, og bruger i 

vidt omfang ordet 'aktør'.   

ANT’s aktør er kontraintuitiv i forhold til den gængse sociologiske opfattelse af 

begrebet i kraft af, at den ikke aktivt definerer andre – dvs. den handler ikke 

nødvendigvis af sig selv. I stedet tilskrives den handling af alle de andre aktanter i 

netværket. Hvis alle aktanter i netværket ordnes og tilskrives handling på baggrund 

relationerne til andre aktanter i netværket, betyder dette også, at der ikke er nogen 

bestemt kerne, hvorfra handlingerne kommer.  En aktør får altså sin betydning i kraft 

af sine forbindelser i netværket. 

I den videnskabelige forskning tilskrives de videnskabelige artikler og deres teorier 

stor betydning, idet disse udgør selve produktet af forskningsprocessen. Således 

kommer disse artikler, selvom de er en ikke menneskelig aktør, til at tale på vegne af 

måske et helt forskerkollektiv.  Alle de aktører, som har medvirket til produktionen af 

den videnskabelige artikel fx forsøgsdyr, lokaler, forskere, computere osv. er med til at 

give artiklen en stærk position, idet den taler på vegne af disse. 

Et sidste kontraintuitivt element ved ANT’s aktørbegreb, som også kan være det 

sværeste at forstå, er, at der i princippet ikke er nogen forskel på en aktør og et 

netværk. Aktører er netværk i den forstand at de udgør et netværk, der fra et bestemt 

perspektiv har opnået stabilitet og forudsigelighed og således får karakter af en sort 
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boks.  I eksemplet ovenfor angående den videnskabelige artikel fremstår denne som en 

enkelt aktør, der handler ud fra sig selv.  I virkeligheden er artiklens handlinger dog en 

konsekvens af et heterogent netværk af aktører.  Det virker derfor kun som om hand-

lingen kommer fra artiklen, idet artiklen som aktør-netværk er udformet således, at den 

bliver tillagt handlinger. 

Hvad forstås ved et Netværk? 

Et netværk er heterogent.  Det består af alle mulige elementer, som fx forskellige slags 

mennesker samt hus, bil og båd. 

Netværksbetegnelsen defineres som "en gruppe uspecificerede relationer mellem 

enheder, hvis natur i sig selv ikke er målbestemte".  Denne måske lidt brede definition 

kan blive mere tydelig, hvis den sættes op mod en af sociologiens definitioner af 

netværk, hvor "et samfundsmæssigt netværk består af en endelig gruppe eller grupper 

af aktører og forbindelsen eller forbindelserne, der er fastlagt mellem dem"
19

. 

Ifølge ANT er det de netværk og fællesskaber, som menneskene skaber, der holder fast 

på samfundet. 

Den særlige brug af netværksbegrebet er i høj grad med til at definere ANT. Latour 

påpeger, at teorien ofte er blevet misforstået og dermed misbrugt.   Disse misforståelser 

skyldes bl.a. en forkert opfattelse af ordet netværk, der i ANT betyder noget helt andet 

end den gængse opfattelse.  

Et netværk binder to systemer af alliancer sammen. 

Mennesker:  

En beskrivelse af alle dem, der er involveret i opfindelsen, konstruktionen, 

distributionen eller anvendelsen af et artefakt resulterer i et "sociogram". Sociologisk 

analyse, som f.eks. social-netværksanalysen, fokuserer på denne gruppe af alliancer
20

. 

Ting:  

Et "teknogram" er resultatet af systembeskrivelsen på fx alle de involverede genstande, 

der er benyttet med det formål at knytte mennesker sammen.  
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Det er uhensigtsmæssigt at studere disse systemer adskilt, da de i høj grad er 

forbundne, således at ændringer på det ene niveau vil medføre ændringer på det andet. 

En anden definition af aktører fremhæver det faktum, at et netværk består af aktører og 

at disse ikke kan agere uden et netværk: "ethvert element som påvirker omgivelserne, 

gør andre elementer afhængige af sig og omsætter deres egen vilje til deres eget 

sprog". 

Således redefinerer de hinanden, jævnfør Callon's uddybelse af deres forbindelse med 

hinanden: "Aktør-netværket kan hverken reduceres til aktøren eller til netværket. Som 

netværk er det sammensat af en serie af forskelligartede elementer levende og ikke-

levende, som er blevet knyttet sammen i en vis periode.....Et aktør-netværk er på 

samme tid en aktør, hvis aktiviteter forgrener sig til forskelligartede elementer og et 

netværk, som er i stand til at redefinere og forandre det, som det er sammensat af."
21

 

Hvad angår aktørens størrelse, er denne betinget af, hvor stor del af netværket aktøren 

kan mobilisere til opfyldelse af dens bestemte formål, mens netværkets størrelse 

afhænger af antal aktører. 

Der er ikke tale om et teknisk netværk, såsom et telefon- eller Internet.  Et aktør-

netværk er heller ikke blot et socialt netværk, som udgøres af menneskelige aktørers 

interaktion og relationer til hinanden.  Disse typer netværk kan dog forekomme i et 

aktør-netværk.  Netværksmetaforen i ANT er så åben og heterogen, at den ikke kan 

reduceres til kun at indeholde disse typer af relationer.  Den antages hverken at have en 

bestemt stabilitet, størrelse eller type relationer. 

Latour er af den opfattelse, at ”Et teknisk netværk i en ingeniørs betydning er kun en 

af de mulige finale og stabiliserede tilstande for et aktør-netværk”.  Det samme gælder 

for sociale netværk, idet Latour siger, at ”Sociale netværk vil selvfølgelig være 

inkluderede i beskrivelsen, men de vil hverken have særstilling eller forrang[...]”.   

Inspirationen til ANT’s forståelse af netværk kommer fra Ferdinand de Saussures 

semiotik. Saussure definerer ords betydning som værende en konsekvens af deres 

samlede forskelsrelationer til andre ord i sproget. Således får ordet ”orne” sin 

betydning i kraft af det modsætningsfyldte forhold til ordet ”so”. Begge ords betydning 
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tydeliggøres endvidere i kraft af deres fælles forskel til ordet ”grisling” og alle tre ord 

har desuden en fælles forskelsrelation til ordet ”menneske”.  I henhold til Saussure 

skyldes et ords betydning ikke referencen til en ekstern realitet, men derimod ordets 

specifikke forskelle til andre ord, som fx. ordet "mand", der får sin betydning set i 

forhold til ordet "kvinde"
22

.   

ANT udvider denne netværksforståelse til at omfatte både sproglige såvel som ikke-

sproglige entiteter.  Et aktør-netværk kan indeholde en hvilken som helst entitet, både 

menneskelig og ikke-menneskelig samt abstrakt som konkret. Disse aktører defineres 

udelukkende i kraft af deres forskelsrelationer til andre aktører, jævnfør Saussures 

semiotik.  Entiteterne i et aktør-netværk er således ikke noget i kraft af sig selv, men 

udelukkende på grund af deres relationer til andre entiteter i netværket.  Således 

defineres objekterne fuldstændig af deres relationer til netværkets andre objekter. 

Såfremt et aktør-netværk er ordnet på en bestemt måde, så et punkt i netværket 

kommer til at tale eller virke på vegne af andre, betegner ANT dette som værende 

stabilt (Fuglsang, 2004).  Et aktør-netværk, som fra et givent perspektiv fremtræder 

som en sort boks, har opnået stabilitet og forudsigelighed. 

Hvad forstås ved den sorte boks? 

I "sorte boks"-processen bliver delene i ordningen usynlige, fordi alle aktanterne 

handler som én og bliver først synlige, når ordningen bryder sammen.  De anses ikke 

som et netværk, men som én aktant i sig selv - de punktualiseres og når "nok" aktanter 

deltager effektivt i ordningen, punktualiseres netværket og virker ud i netværket som et 

punkt. 

Når netværket formår at lukke sig tilstrækkeligt omkring én ordning, vil alle 

enkeltdelene i netværket trække i samme retning, hvorved det bliver økonomisk for det 

resterende netværk at betragte det samfungerende netværk som én ting - én aktant. 

"En sort boks indeholder det, der ikke længere behøver at blive overvejet - de ting, hvis 

indhold er blevet ligegyldigt"
23

. Derfor er en sort boks en ordning, som uanset hvor 

turbulent og omdiskuteret dens tilblivelseshistorie har været, nu er så stabil og sikker, 
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at den kan behandles som en kendsgerning, hvor kun inputtet og outputtet tæller.  Dette 

kan fx være tilfældet med love, hvor der kan være en række diskussioner frem og 

tilbage i processen, men så snart lovene er vedtaget, bliver diskussionerne til sorte 

bokse, indeholdende elementer i et fast stabilt forhold, som kan være svært at anfægte. 

Selve den sorte boks' stabilitet påvirkes af omkostningerne ved at genåbne den, både 

hvad angår dens indhold af materialer og samfundsmæssige procedurer og grupper.   

Netværkenes pålidelighed afhænger af, hvor lukket boksen er.  Jo mere den formodes 

at være lukket, mere pålidelige antages selve netværkene at være. 

Ved at forudsætte, at alle omstændigheder, der holder boksen lukket, er givne, kan man 

isolere den sorte boks og forbinde den med dens eget livsløb.   

Den sorte boks indeholder således et forseglet netværk af mennesker og genstande. 

Ved oparbejdelse af status som "obligatorisk passagepunkt" (OPP), indretter andre 

aktanter sig efter en.  Dette begreb beskriver en meget effektiv form for translation 

(Latour 1999, pg. 184).  Aktanten fremstår som eneste vej til de andre aktanters mål.  

Buhl beskriver ANT og OPP således:   

"Aktør-Netværks Teori er altså et forsøg på at forstå, hvordan netværk skaber bestemte 

ontologier, der muliggør, at nogle aktører adskiller sig fra andre, og hvordan nogen 

gøres tavse.  I den forbindelse kan et stærkt netværk skabe et obligatorisk passage-

punkt (OPP).  Et OPP skal forstås som en forhandling mellem netværkets aktører, der 

resulterer i skabelsen af et punkt, som alle aktører skal igennem for at nå deres mål.  

Det er så at sige resultatet af, at en række aktører eller aktanter er blevet indrulleret 

(enrolled) og disciplineret til at se OPP som eneste løsning for at kunne nå det, de 

ønsker.  Obligatorisk betyder netop, at målet ikke kan nås af andre veje end ved at gå 

gennem det obligatoriske passagepunkt".  (Buhl 2002, pg. 5). 

Ingen ordninger er dog fuldstændige og ingen magtrelationer er ubrydelige, hvorved 

ANT også kan ses som en "afmystificering af magten" (Law 1992, pg. 8) og som en 

mulig udfordring af eksisterende magtkonstruktioner. 
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3.1.1 Oversættelsesbegrebet 

Det er meget vigtigt, at planer etc. bliver oversat rigtigt, så de kan føres ud i livet efter 

hensigten - vejen fra idé til realisering kræver oversættelse.   

Et eksempel på sådanne fiaskoer, hvor regeringens planer i Danmark ikke er blevet 

oversat godt nok, er fx politireformen, som i korte træk vil blive belyst nedenfor. 

Det danske politi har haft en mere end 300 år lang historie bag sig, hvor næsten ingen 

radikale ændringer har været implementerede siden da. Dog har politiet ændret struktur 

og opgaver i takt med samfundsudviklingen gennem tiderne. 

I 1938 blev politiet reformeret, og Rigspolitiet blev dannet. Det betød, at alle ansatte 

ved politiet nu var ansat af staten frem for at tilhøre et kommunalt politikorps.  I 1970 

kom kommunalreformen, og i 1973 fulgte en ændring af politikredsene frem mod 

større, bæredygtige kredse med hovedstationer, hvor man samlede administration og 

det natlige beredskab. 

Den gennemgribende reform, der blev gennemført med virkning fra 2007, havde været 

forberedt i lang tid. I 1998 nedsatte den socialdemokratiske regering politikommission, 

der skulle se på politiets virksomhed og kredsenes størrelse og afgav kommissionen sin 

betænkning i 2002, som var grundlaget for Politiloven fra 2004. Argumenterne for 

reformerne i politiet og i den kommunale sektor var, at reformer skulle sikre 

effektivitet og efficiens i den offentlige sektor. Reform og forandring blev forbundet 

med udvikling og modernisering. Dermed hvilede reformerne på de grundlæggende 

doktriner i New Public Management. 

Halvandet år efter implementering af denne historiske reform, rettede Erik Bondrup 

skarp kritik mod reformen, hvor han sagde, at ”denne historiske reform af det danske 

politi er til at overse”. Formålet med forandringer var bl.a., at få politifolkene til at 

rejse sig fra skrivebordene og at sætte sig ud i bilerne og hjælpe borgerne – dvs. at 

være mere synlige i offentlige regi. Men ifølge Erik Bondrup har virkningen været 

svær at få øje på, og det overrasker ham, at man ikke har set større effekt af reformen.  

Ovenstående kritik kommer efter at Berlingske Tidende sammen med læserne havde 

beskrevet en række sager, hvor politiet aldrig rykkede ud til borgere med akut behov 

for hjælp. 
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»Reformen var nødvendig. Vi stod med et politi, der ikke var blevet 

moderniseret i 50 år og med et massivt teknologisk efterslæb. Der skulle 

ske store forandringer båret af moderne ledelse og moderne teknologi. 

Det kan tage lidt tid. Men indtil nu synes jeg, at resultaterne er til at 

overse. Det er i høj grad ledelsens ansvar,« siger Bonnerup.
24

 

Visionen med reformen var, at man forventede at kunne frigøre 1.000 mand til mere 

udadvendt tjeneste inden for et par år, hvis man fulgte udvalgets anbefalinger. 

Rigspolitiets mål er, at 800 stillinger skal ændres til udadvendt borgerservice i 2011, 

men dette succeskriterie var Bonnerup særdeles skuffet over: 

”Effekterne er lidt svære at få øje på. Korpset klager over, at der er for få 

folk. Borgerne klager over, at der er for ringe service. Et konkret 

spørgsmål: Der er blevet lukket en række lokale stationer som følge af 

reformen. Er de betjente, der sad dér, blevet sendt ud at køre?« spørger 

han.” 

Denne kritik afviste Lene Espersen: ”Det er nemt at sidde udenfor og tro, 

at man kan gøre det meget hurtigere. Hvis man pressede reformen 

hurtigere igennem, ville borgerne opleve en endnu ringere service”  

Formanden for Politiforbundet, Peter Ibsen, som også sad med visionsudvalget var 

enig i en del af Bonnerups kritik:  

”Tankerne bag reformen var rigtige og nødvendige. Den praktiske 

gennemførelse har vi ikke på alle punkter været imponeret over, og det er 

netop, hvad der rammer os nu. Beredskabet blev barberet for langt ned, 

og vagtcentralerne fungerer ikke helt hensigtsmæssigt”. 

Ser vi derimod fx Callons analyse af fiskeri af kammuslinger i Nordfrankrig, hvor 

bestanden var kraftigt faldende, fik de gennem hårdt arbejde overbevist aktørerne om, 

at man kunne bruge erfaringer fra nogle biologer, der havde viden fra Japan om, 

hvordan bestanden af kammuslinger kunne bringes op. 
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Der var 3 forskellige aktører med i sagen: biologerne, fiskerne og selve kam-

muslingerne. 

Det fortsatte "spil" former sig således, at biologerne gør sig uundværlige for de andre 

ved at opstille problemstillingen således, at alle kan relatere sig til denne.  De finder et 

obligatorisk passagepunkt, som alle skal igennem.  Alle bliver fastlåst i forskellige 

roller, som Callon benævner interessement (interessekonstruktion).  Herefter 

defineres og forbindes rollerne med hinanden - enrollment (indrullering).  Derudover 

skal aktørerne være spokespersons for kollektive grupper, der skal mobiliseres for 

opgaven.  Disse begreber er klassisk ANT. 

Benyttelse af ovenfornævnte begreber kan være et godt bud på, hvordan man fremmer 

en sag.  Ved oversættelse af en regerings planer (som fx nærværende opgave 

behandler), kan det fx være relevant at medtage andre og måske mere bløde og 

motiverende strategier og teknikker. 

3.2 De fire metodiske principper 

ANT-teorien tager udgangspunkt i 4 principper: 'Problematisering', 

'Interessekonstruktion', 'Indrullering' og 'Mobilisering'. 

Som grundlag for den empiriske behandling analyseres casen bl.a. ved hjælp af 

Callons
25

 studie om kammuslinger i ST. Brieuc bugten i Nordfrankrig, indeholdende 

ovenfornævnte fire metodiske principper.   

Som nævnt handlede Callons studie om kammuslinger i ST. Brieuc bugten i Nord-

frankrig. Kammuslingerne var en delikatesse, men bestanden var på grund af rovfiskeri 

og overfiskeri desværre gået tilbage år efter år. Såvel fiskere som havbiologer var 

bekymrede over situationen, og da Callons historie tager sin begyndelse i 1972, var det 

kun muligt at fiske kammuslinger to steder i Frankrig. 

Der blev holdt en konference, hvor man diskuterede metoder til at øge bestanddelen af 

kammuslinger med inspiration fra observationer fra Japan, hvor man havde succes med 

at dyrke en anden art af kammuslinger. Uden at komme nærmere ind på selve 

teknikken at fange kammuslingerne, var der på det tidspunkt, hvor konferencen blev 
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afholdt, ingen forbindelse mellem selve havbiologerne, fiskerne og kammuslingerne. 

De havde på det tidspunkt ingen viden om mekanismerne i kammuslingernes 

udvikling. 

I et forløb på 2 år blev der ved hjælp af en specialgruppe vedr. udvikling af dyrknings-

metoder fremskaffet videnskabelig viden om kammuslingers udvikling. Det var her, 

Callon analyserede dette forløb ved at følge de tre havbiologer, som hjembragte den 

japanske dyrkningsidé. Det var også her, han identificerede de fire metodiske 

principper, 'problematisering', 'interessekonstruktion', 'indrullering' og 'mobilisering', 

som vil blive nærmere beskrevet i det følgende.  Ved hver af disse begivenheder blev 

bestemte aktører identificerede og deres mulige interaktioner begrænsede. 

3.2.1 Problematisering  

Efter konferencen satte havbiologerne sig ned og skrev en del rapporter og artikler, 

hvor de kom med et forslag, som skitserede et projekt og et antal deltagende aktørers 

identitet. Ifølge ovenstående scenario kom de frem til tre forskellige aktører, 'fiskerne', 

'videnskabelige kollegaer' og 'kammuslingerne'.  Fiskerne ønskede at fiske så mange 

muslinger som muligt, dog uden at dette på nogen måde skadede bestanden.  De 

videnskabelige kollegaer var derimod interesseret i et projekt, hvor kammuslinger 

blev studeret i havet frem for i eksperimentelle tanker.  Den sidste aktør var 

kammuslingerne, hvor biologerne antog, at de ville hæfte sig til kollektorerne i deres 

larvestadie, hvilket ville muliggøre deres overlevelse og mangfoldiggørelse. 

Nøglespørgsmålet i biologernes projekt var således: ”vil franske kammuslinger i larve-

stadiet hæfte sig fast?”  Dette blev sat op som et obligatorisk passagepunkt (OPP), som 

alle aktørerne måtte forholde sig til for at opnå deres mål.  Det er her, Callon påpeger, 

at såvel det obligatoriske passagepunkt, som aktørernes identitet blot er det, han kalder 

en problematisering – dvs. en formodning som de tre biologer har fremsat, og som 

senere kan blive bekræftet, udfordret eller transformeret. 

3.2.2 Interessekonstruktion (interessement) 

Callon opfinder endnu en analytisk term, som er neutral, til de involverede aktører. 

Han beskriver interesserne som effekter af en større proces, som han kalder interesse-

konstruktion. Interessekonstruktion er således den proces, hvorigennem en aktør 

definerer en anden aktørs tilbøjelighed. Callon forklarer således i artiklen, at når en 
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aktør (A) skal skabe forbindelse til en anden aktør (B), bliver (A) nødsaget til at 

svække eller afskære forbindelserne, som (B) måtte have med andre aktører, der 

definerede (B) anderledes. Interessekonstruktionen hos (A) er således enhver proces 

eller mekanisme, som kan bruges til at komme imellem (B) og de andre aktører, som 

definerer (B). 

Hvis vi relaterer ovenstående aktører til interessekonstruktionen, så er det for kam-

muslingerne et tov med en række kollektorer, som hver er beskyttet af et net.  Denne 

tekniske anordning kaldte Callon for en arketypisk interessekonstruktør.  Denne 

tekniske anordning, som biologerne nu introducerede, var med til at svække forbindel-

sen mellem kammuslingerne og de andre aktører, som fx fisk og havstrømme.  På 

denne måde har man skabt kammuslingernes interesse på en ny måde, som leder dem i 

retning af biologernes obligatoriske passagepunkt.  

3.2.3 Indrullering 

En anden analytisk term er 'enrolement' eller 'indrullering', som dækker over de 

mangeartede teknikker og forhandlinger, der får bestemte aktører til at udfylde 

bestemte roller.  Callon nævner, at aktører kan anvende forskellige strategier for 

indrullering. Fx kan andre aktører indrulleres ved at forføre dem, overtale dem eller 

ved at udøve vold imod dem
26

.  

Indrulleringen består således i at definere roller for andre aktører i netværket og få dem 

til at acceptere og påtage sig funktionen, der følger med disse roller. Det er en vigtig 

pointe i ANT, at indrulleringen er gensidig, at en relation aldrig kun går én vej. 

Callon nævnte således i artiklen nogle teknikker hvormed man kan få aktørerne til at 

udfylde en bestemt rolle.  Fysisk vold kunne benyttes med henblik på at afbryde 

forbindelsen mellem rovfisk og kammuslinger.  Man kunne bruge flere forskellige 

materialer på kollektorerne til at lokke dem til at hæfte sig fast.  Hvad angår de faglige 

kollegaer bliver disse overtalt af biologerne, og for at sikre deres indrullering, 

anerkender biologerne kollegaernes tidligere arbejde vedr. kammuslingernes evne til at 

fæstne sig.  
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3.2.4 Mobilisering 

Det sidste metodiske princip er mobilisering, som refererer til processen med at gøre 

de indrullerede aktører mobile og mere ”koncentrerede”, således at disse fremstår som 

repræsentanter for en større gruppe af ensartede aktører eller fænomener. Dette 

involverer som regel brugen af anordninger, der transformerer entiteter fra en form til 

en anden. Dermed opstår en kæde af repræsentanter, og det er holdbarheden af denne 

kæde, der afgør, om videnskabsprojektet ender som en succes og om resultaterne bliver 

accepteret af andre.  I det omfang oversættelsesprocessen lykkes, er resultatet et nogen-

lunde stabilt netværk af ressourcer og begrænsninger. Stabiliteten af sådanne netværk 

er dog altid provisorisk i ANT-perspektivet.  Nogle aktører kan pludselig forlade 

netværket helt, mens andre med tiden kan vise sig at være vanskelige at fastholde i de 

roller, dem er blevet tildelt. Dette er ofte en følge af, at andre entiteter presser sig på og 

medvirker til at forpurre eller komplicere relationerne mellem de eksisterende aktører. 

Vedr. scenariet om kammuslingerne havde biologerne indtil nu kun interesseret og 

indrulleret nogle få individer.  Nogle som repræsenterede fiskerne, nogle kollegaer på 

en konference og et begrænset antal larver på en kollektor.  Spørgsmålet var så, om 

fiskerne, det videnskabelige samfund og kammuslingerne i bugten fulgte deres 

repræsentanter. 

Hvad angik kammuslingerne, kunne der konstateres, at et antal larver havde fæstnet sig 

på kollektorerne og man formodede derfor, at alle larver gennemgik en fase, hvor de 

fæstnede sig.  Callon vælger at sammenligne ovenstående med en valghandling, hvor 

nogle individer, som i dette tilfælde er kammuslingerne, træder frem for at stemme, 

dvs. at de fæstner sig til kollektorerne. Biologerne tæller stemmerne og fremlægger 

resultaterne, som bliver præsenterede for kollegaerne på konferencen. 

Fiskerne vælger at stemme på en repræsentant på samme måde som ovenstående.  

Denne skal på gruppens vegne repræsentere fiskerne, og har således hjemmel til at 

forhandle med biologerne.  Resultat af forhandlingerne bliver ligeledes fremlagt for 

kollegaerne på konferencen. 
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Selv om man laver ovenstående sammensætning, har man ingen garanti for, at den 

holder, idet de kan blive udfordrede på et hvilket som helst tidspunkt.  Dette var også 

tilfældet med kammuslingerne, hvor fiskerne nogle år senere, med drømmen om den 

store fangst, valgte at forråde deres talsmænd ved at fiske kammuslingerne op. 

Ovenstående fire metodiske principper, kan i korte træk oplistes således: 

1) Problematisering: Hvor et givet problem og et sæt af relevante aktører 

defineres netop ud fra, at de har defineret problemet og midlerne til at håndtere 

problemet, og derved gjort dem selv uomgængelige i sammenhængen. 

 

2) Interessekonstruktion er de midler, hvormed aktører rekrutterer andre aktører 

for at få dem til at indtage roller i netværket, som styrker og understøtter 

væsentligheden af den primære aktørs egen rolle.  

 

3) Indrullering er måden, hvorpå roller er defineret og aktører formelt accepterer 

og påtager sig funktionen, der følger med disse roller. 

 

4) Mobilisering er måden, hvorpå aktører påtager sig en talsmands-rolle over for 

passive aktører i netværket og forsøger at mobilisere disse til at påtage sig 

rollefunktioner. 

3.3 Kritik af ANT 

Da opgaven ikke er analyse af selve ANT teorien, vil vi kun i korte træk belyse den 

generelle kritik af ANT. 

Det fremgår af litteraturen, at en så radikal genskrivning af virkelighedsopfattelsen 

som ANT står for, har selvfølgelig både fordele og ulemper.  Man kan til tider i 

processen føle, at man har fuldt overblik over teorien hvor man næste øjeblik kan se 

hele korthuset vælte og at man mister overblikket.  Man ønsker at teorien skal fremstå 

sammenhængende og lukket, som et kredsløb, men dette er sjælden eller næsten aldrig 

tilfældet.  Teorien kan således være vanskelig at have med at gøre, da den, efter eget 

udsagn, er ustruktureret, ustabil, fleksibel og kontekstbestemt.  Teorien kan således 
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være frustrerende, indtil man har kortlagt netværks- og aktørbegrebet, samt beskrivelse 

af translationsprocesser og det obligatoriske passagepunkt OPP. 

Som udgangspunkt insisterer ANT på uorden og det paradoksale at ville opstille et 

fælles begrebsapparat og dermed paradoksalt at kalde sig for teori.  Udgangspunktet i 

den analytiske tilgang af ANT er, at al mening er konstrueret, det vil sige også den 

mening, som forskerne kommer ud med efter at have gennemført analysen.  Det er 

således ikke forskerne der har svaret, ej heller ligger svaret og venter på at blive fundet.  

Svaret opstår på den anden side i mødet mellem forskeren og forskningsprojektet og er 

al forskning og alle analyser kontekstbestemte og relationelle.  Dette betyder ydermere, 

at det som kommer ud af forskernes arbejde er mere en slags definitioner af flader, 

helheder og sammenhænge, end det er beskrivelser af forbindelser og translations-

processer.  I forbindelse med arbejdet med ANT skal man have mod til at give slip på 

overblikket, og følge analysen hvorhen den bærer dig, og forholde sig åben til de nye 

opdagelser og erkendelser. 
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4. Analyse af empirien i henhold til ANT-teorien 

Arbejdet med at implementere NPM i den offentlige sektor på Færøerne blev sat i gang 

efter regeringsmødet den 2. maj 2005.  Den daværende regering mellem Sambands-

flokkin, Fólkaflokkin og Javnaðarflokkin, som overtog regeringsmagten den 31/01-

2004 efter selvstændighedsregeringen, vedtog at implementere de såkaldte mål- og 

resultatkontrakter i den offentlige sektor, efter de samme principper som nordiske 

OECD-lande havde gjort. 

4.1 Den politiske og økonomiske udvikling 

Uden at komme med en udspecificeret analyse af de økonomiske forhold, der har haft 

indflydelse på den færøske økonomi siden finansåret 2002, kan der dog påvises, at 

efter at selvstændighedsregeringen havde reduceret bloktilskuddet med 265 mio. kr. i 

finansåret 2002, kunne regering fra 2004 konstatere at indtægterne i landskassen var 

blevet betydeligt reducerede
27

, både hvad angår selve bloktilskuddet og indtægter, som 

er forbundet med skatte og afgifter.   

Hood nævner i en af sine artikler
28

, at det kunne tyde på, at lande der er udsat for 

økonomiske kriser forsøger at implementere NPM i den offentlige sektor. Det kunne 

også tyde på, at være tilfælde på Færøerne, da det fremgår i regeringsreformen
29

, at 

indtægterne er reducerede, og at man ønsker at få balance i budgetterne, hvor man 

lægger vægt på at øge indtægterne og at reducere de offentlige udgifter. 

Ligeledes ønsker regeringen fra 2004, at den offentlige sektor skal bliver bedre 

koordineret, og at der oparbejdes et større samarbejde mellem ministerierne og de 

underliggende institutioner. Man ønsker også, at den offentlige sektor bliver mere 

gennemsigtig for den almene borger. 

Det er ud fra ovenstående kriterier at regeringen på et regeringsmøde den 2. maj 2005 

vedtog, at den offentlige sektor på Færøerne skulle indføre mål- og resultatkontrakter.  
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Hvorvidt den anden grund til implementering af kontrakterne kan relateres til 

selvstændighedsproblematikken, hvor man over for den danske regering og ikke 

mindst den færøske befolkning vil bevise, at man har styr på økonomien (har en 

bæredygtig økonomi) og ikke mindst har den nødvendige gennemsigtighed overfor 

borgerne, hvordan der bliver disponeret over bevillingen, er uvist. 

Finansministeriet vedtog således i bekendtgørelse nr. 22 fra 14. marts 2007 om 

regnskabssystem hos staten m.m., at alle ministerier og underliggende institutioner 

skulle indføre lovpligtig mål- og resultatstyring, gældende fra 1. januar 2010. 

4.1.1 Formålet med implementeringen 

Ved implementering af ovenstående princip er Finansministeriet af den opfattelse, at 

der skabes større gennemsigtighed i den offentlige sektor, hvor målene i kontrakterne 

bliver forankret i selve finansloven, se figur 2. Det er ligeledes Finansministeriets 

opfattelse, at indførelse af NPM i det offentlige vil skabe mere dynamiske og effektive 

institutioner, hvor man bedre vil være i stand til at bestemme outputtet og dermed også 

til at udføre performancemålinger af målene. 

Citat fra eksperterne: ”Hovedformålet må være, at man er i stand til at 

prioritere og bestemme hvilket output man ønsker sig, og at dette er i 

overensstemmelse med de politiske ønsker og regeringens ”reformer”. Dette 

forpligter ligeledes ministerierne til at kanalisere budskabet til institutionerne. 

Det er så op til institutionerne at finde ud af, hvordan opgaven kan løses i 

henhold til den politiske vilje.  

FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ
Mål- og Resultatstyring
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bliver udfærdiget 
mellem 
minis teriet og 
institution

• Institutionen 
sikrer, at målene 
bliver opnåede

• Ministeriet 
bestemmer 

overordnede mål 
for 
institutionerne

• Institutionen 
udfærdiger 

årsrapport, hvor 
resultatet 
sammenholdes  
med målene   

Opfølgning
Overord-
nedemål

Resultat-
kontrakt

Styring

Ministerie
& Lagting

Finanslov

Institution & 
Ministeriet

Mål-
resultatkontrakt

 

Figur 2 - Figur fra Finansministeriets prospekt 
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På nuværende tidspunkt er ambitionsniveauet, at man får udarbejdet mål- og 

resultatkontrakter for samtlige institutioner. Det vil sige, at de skal til at belyse 

en vision og mission. I finansloven belyser de fleste institutioner deres 

lovgrundlag, samt hvilke krav der sættes til institutionen, hvorved der på sigt 

arbejdes frem mod at sikre forankring i selve finansloven. I nogle enkelte 

tilfælde kan det være et problem at forklare eksistensgrundlaget, hvorfor de er 

her, og hvad deres målsætning er eller med andre ord hvad deres vision er. 

 

En af årsagerne til at man valgte at arbejde med mål- og resultatkontrakter 

var, at man var interesseret i at sætte større fokus på output end kun at være 

vidne til, at institutionerne fik en pose penge (bevilling) hvert år. Idéen var 

ligeledes at tvinge en dialog mellem ministerierne og institutionerne angående 

indholdet af de prioriteringer, som ministerierne ønskede, samt at sikre, at 

disse var i overensstemmelse med de politiske ønsker.” 

Havstovans direktør pointerede, at det er Fiskeriministeriet, der afgør, hvad de vil have 

ud af kontrakterne.   

Udarbejdelsen af mål- og resultatkontrakterne giver Havstovan mulighed for at standse 

op og reflektere over årets forløb, samt at vurdere hvilke prioriteringer de skal satse på 

i det kommende finansår, der kan være medvirkende til at berigtige bevillingen.  

Kontrakterne er også medvirkende til at skabe forståelse overfor myndighederne.  For 

at citere direktøren, 

"er de på Havstovan også blevet mere bevidste om, hvor mange økonomiske og 

finansielle ressourcer der skal benyttes til de enkelte funktioner.  De er nød-

saget til at prioritere på den ene side, hvad der forlanges og ønskes politisk og 

på den anden side, hvad der er mest forsvarligt på det faglige område - og 

derved også, hvilke områder der kan vente".   
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Fiskeriministeriet opfattelse er, at  

"formålet med implementering af mål- og resultatkontrakter er, at få 

konstateret nogle prioriteringer, og at få belyst nogle mål, som senere i forløbet 

kan blive kontrollerede, om hvorvidt formålet med målene er opnåede i forhold 

til konkrete resultater." 

Direktøren var ellers af den opfattelse, at mål- og resultatkontrakterne ikke har bevirket 

til en mere effektiv institution, da alle medarbejderne allerede godt kunne lide deres 

opgaver og var særdeles effektive, før de implementerede kontrakterne. 

Ifølge medarbejderne er formålet med at implementere mål- og resultatkontrakter, 

"at de kan opnå større viden om de produkter, som de fremstiller, og at de 

senere i forløbet kan blive i stand til at knytte økonomiske og menneskelige 

ressourcer til de enkelte mål, således at man bedre vil være i stand til at 

prioritere opgaverne i henhold til de økonomiske og menneskelige ressourcer 

på institutionen." 

De mener derudover, at 

"mål- og resultatkontrakter kan bruges både eksternt og ikke mindst internt i 

institutionen.  Fx kan ledelsen, ud fra konstateringen af opnåede mål, lave om 

på prioriteringerne således at produktionen stemmer overens med de mål, man 

har sat sig.  Således kan man konstatere, hvilke økonomiske og menneskelige 

ressourcer, der skal til for at opnå målene.  Såfremt målene ikke opnås, er det 

nødvendigt enten at tilføre flere ressourcer eller også at reducere målene i 

kontrakten, således at de bliver mere realistiske". 

Medarbejderne påpegede også vigtigheden af, at man er i stand til at differentiere 

mellem opgaverne og målene. De mente også,  

"at dette er et godt redskab til brug for at forhindre, at institutionen falder i 

søvn og at man med jævne mellemrum får mulighed for at gennemgå de mål, 

man har sat sig.  Som fx hvordan det går med de faste mål, om de stadigvæk 
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holder dem eller om institutionen er ved at falde i søvn.  Det er også vigtigt at 

fundere over nye mål. 

En mål- og resultatkontrakt hjælper med at sætte ord på, hvad institutionen 

egentlig fremstiller.  Det er positivt, at man mindst en gang årligt har mulighed 

for at sætte sig ned og revidere målene i kontrakten, for at få afklaret, om man 

har opnået de mål, man har sat sig og hvad man eventuelt kunne gøre bedre." 

Enhedsomkostninger 

Eksperterne fik stillet spørgsmålet, om det var deres opfattelse, at mål- og 

resultatkontrakter giver grundlag for beregning af enhedsomkostninger, hvorpå de 

svarede, at: 

"det er her, man kan støde på problemer.  Det er som oftest vanskeligt at gøre 

tingene målbare".   

Fiskeriministeriet var ligeledes af den opfattelse, da de pointerede, at: 

"Dertil er vi ikke kommet endnu, men kontrakterne må udvikles en hel del før vi 

kommer dertil."  

For at sikre sig, at der er sammenhæng mellem det, der måles på outputtet og det man 

ønsker, skal blive målt på outputtet, er der visse aspekter, man skal være opmærksom 

på: 

 "Forsøger man at gøre "tingene" målbare, kan dette fremprovokere et uønsket 

adfærdsmønster hos institutionen og medarbejderne, der primært sætter fokus 

på disse områder.  Fx har told og skat sat sig som mål, at undersøge så mange 

virksomheder som muligt.  Dette har medført, at de primært går efter de små 

virksomheder, for at opnå målene i kontrakten – dette skaber en 

uhensigtsmæssig adfærd, hvor indsatsen på de målbare funktioner kan ligge 

langt fra institutionens hovedfunktion, og er det absolut ikke hensigten med 

mål- og resultatkontrakterne. Hvis man så oven i købet aflønner direktøren 

(direktørkontrakt) i henhold til opnåede mål, bliver situationen helt absurd.  

Det er dog vigtigt, at de mål, man sætter sig i mål- og resultatkontrakten, er 

målbare, ellers kan de selvfølgelig ikke være en del af kontrakten." 
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Eksperterne fremhævede også et eksempel på, at det kan være svært at sikre validiteten 

af dataene: 

"Fx var sygehusundersøgelsen på Færøerne en succes i forhold til fx Danmark, 

hvor det viste sig, at en sygehusdag på Færøerne var langt billigere end hos de 

andre nordiske lande. Dette var en succeshistorie, men problemet var bare, at 

der var en anden bagvedliggende årsag til resultatet.  Det viste sig, at senge-

dagene på de færøske sygehuse, var langt længere end hos de andre sygehuse, 

og af samme årsag blev der foretaget færre operationer på sygehuset.  Det er 

ikke sengedagene, der er udgiftstunge, men derimod operationerne.  Derfor 

viste undersøgelsen faktisk det modsatte af at være en succeshistorie."  

 

Det kan derfor være vanskeligt at måle enhedsomkostninger, idet man ikke bare kan 

trække tal ud og beregne enhedsomkostninger.  Det hele skal ses i et større perspektiv 

og skal i de enkelte tilfælde analyseres. 

Fiskeriministeriet er af den opfattelse, at der delvis er sammenhæng mellem det output, 

der bliver målt og det output Fiskeriministeriet ønsker.  Fiskeriministeriet mener dog, 

at 

"Havstovan har ikke fået belyst målene specifikt nok.  Særdeles er det en 

mangel, at man ikke er specifik nok i sine eftervurderinger.  Således er det 

vigtigt at få fastlagt nogle procedurer, særdeles i henhold til eftervurderinger 

og ikke mindst en generel belysning af målene.  

Målene i kontrakterne har været for lidt specifikke og eftervurderingen har 

ligeledes været uspecifik. Det er særdeles afgørende at man i kontrakten har så 

specifikke mål, som virkelig kan måles som et resultat, og som senere kan 

eftervurderes. Denne del af processen har ikke været god nok." 

Ifølge direktøren er det et stort problem for Havstovan at finde ud af, hvad og hvordan 

aktiviteterne skal måle og om de kan måles.  De forsøger at registrere tidsforbruget af 

nogle forud valgte aktiviteter, men på nuværende tidspunkt har de ikke været i stand til 

at bruge disse data i henhold til bevillingen, da man ikke har været i stand til at lave 

relationer mellem målingerne og det økonomiske perspektiv. 

 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

45 
 

I forbindelsen med arbejdet med mål- og resultatkontrakter udvalgte eksperterne nogle 

tilfældige institutioner som pilotprojekter, herunder Havstovan, hvor de gennemførte 

implementering af disse. 

Man kunne fristes til at udlede, at lagtinget er af den opfattelse, at vi har en ineffektiv 

offentlig sektor på Færøerne. Dette kan bl.a. udledes af debatten i lagtinget, hvor den 

offentlige sektor ofte bliver beskyldt for at være ineffektiv. Det fremgår endvidere ud 

fra prospektet og interviewet, at man med den nye ordning forventer at få en mere 

effektiv offentlig sektor. 

Trods forventningen om en mere effektiv offentlig sektor, har man set en stigende 

tendens til, at de offentlig ansatte i Danmark klager over stress og mangel på arbejds-

glæde på grund af belastningen af de mål, som de ansatte skal nå i løbet af finansåret. 

Chefen for afdelingen for ledelse i Finansministeriet erkender, at man mange steder i 

det offentlige har målt for meget og målt forkert. En af embedsmændene bag konceptet 

om kontraktstyring, Henrik Hjortdal, har udtalt, at han dengang havde høje tanker om 

kontrakterne, der kunne skabe frihed for de offentlige ansatte, men i dag mener han, at 

kontraktstyringen mange steder er blevet et ressourceforbrugende og demotiverende 

ritual.
30

 

4.2 Summering af de foretagne interviews 

Som led i behandlingen af de empiriske data er der blevet udført 4 interviews med 

henholdsvis Havstovans direktør, medlemmer af styregruppen på Havstovan, 

departementschefen i Fiskeriministeriet, samt eksperter fra Finansministeriet, som har 

været med til at udfærdige prospektet angående det nye bevillingssystem, herunder 

implementering af mål- og resultatkontrakter.  

 

Der er blevet foretaget semistrukturerede kvalitative interviews på nogle forud valgte 

spørgsmål, som blev supplerede med andre tillægsspørgsmål i forbindelse med selve 

interviewene. Interviewene bliver i korte træk sammenfattet nedenfor - se bilag 1-4, 

hvor spørgsmålene vedrørende de respektive interviews fremgår. 

                                                           
30

 DR, Kritik af resultatkontrakter 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

46 
 

4.2.1 Sammenfatning af interviewet med direktøren 

Havstovan er en af de første institutioner der har udfærdiget mål- og resultatkontrakter 

med ministeriet og blev den første kontrakt underskrevet den 7. december 2007, 

gældende for finansåret 2008. Årsagen til udfærdigelsen af kontrakten skal ses i 

henhold til ændringen i bekendtgørelsen om statens regnskabssystem, hvor det blev 

pålagt institutionerne at indføre mål- og resultatkontrakter gældende fra 1. januar 2010. 

Det var ministeriets ønske at få Havstovan med i et pilotprojekt, som en af de første 

færøske institutioner, der udformede mål- og resultatkontrakter. 

I forbindelse med arbejdet med at udfærdige mål- og resultatkontrakten har direktøren 

udvalgt en styregruppe, bestående af medarbejdere fra hver division, hvor de startede 

med at formulere en mission og en vision, som var grundlagt i målene i kontrakten. Det 

var direktørens opfattelse, at alle medarbejderne har været godt repræsenteret i 

arbejdet. 

Ifølge direktøren har implementeringen af mål- og resultatkontrakter haft en positiv 

effekt på institutionen uden at man dog har fået en mere effektiv institution. 

Kontrakten har været medvirkende til, at man i større grad har fået sat ord på, hvilke 

ydelser, der bliver fremstillet i institutionen og hvordan man kan prioritere, hvilke 

kortsigtede mål der skal satses på her og nu, samt hvilke langsigtede mål der skal 

satses på de næste 3 til 5 år. 

Ligeledes sættes der krav til både ledelse og medarbejdere, der er med til at skabe en 

større faglig ekspertise på institutionen, og man er ligeledes blevet mere økonomisk 

bevidst om, hvad det koster at få fremstillet de enkelte mål. 

Kontrakterne er også med til at styrke båndet mellem institutionen og ministeriet, hvor 

man i fællesskab har fået opsat mål, som er til gavns for både institutionen, ministeriet 

og som følger regeringens ønsker.    

Formålet med kontrakterne er at aftale nogle ydelser mellem ministeriet og 

institutionen og ikke mindst at aftale ydelse mellem medarbejderne og institutionen. På 

nuværende tidspunkt har man ikke taget stilling til, hvilke mulige konsekvenser det 

skal have for institutionen og medarbejderne, såfremt man ikke formår at opnå målene, 

som er opsat i kontrakten. Dette er et punkt som man bliver nødsaget til at tage op til 
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diskussion, således at både institutionen og ministreret får nogle sanktionsmuligheder 

på området. 

Man har ikke diskuteret, hvorvidt man skal implementere de såkaldte direktør-

kontrakter, men den umiddelbare opfattelse af disse kontrakter er, at disse kan være 

med til at skabe en vis risiko i form af en evt. indbyrdes konkurrence, der vil kunne 

skade arbejdsstemningen, da medarbejderne pt. er meget tilfredse med det nuværende 

teamwork. 

De har udviklet en oracle-database, hvor de registrerer tidsforbruget hos nogle forud 

valgte mål.  Dette har dog ikke forårsaget merarbejde for medarbejderne med hensyn 

til selve registreringerne til mål- og resultatkontrakterne, da tidsregistreringen allerede 

var indført før implementering af kontrakterne.  Dog skal de som noget nyt også 

registrere på aktiviteter.  Ud over at man er blevet mere bevidst om, hvordan man 

benytter de menneskelige og økonomiske ressourcer, har man i øjeblikket svært ved at 

bruge disse målinger i henhold til bevillingen, og i henhold til beregning af 

enhedsomkostninger.  Der er ligeledes et problem med validering af disse data, da man 

ikke har taget stilling til, hvordan dette skal gøres, og hvordan man vil benytte disse 

data. 

4.2.2 Sammenfatning af interviewet med medlemmer af styregruppen 

I forbindelse med indførelse af mål- og resultatkontrakter hos Havstovan blev der 

oprettet en styregruppe, bestående af medarbejdere fra hver afdeling, som ikke nød-

vendigvis var afdelingschefen, og som skulle repræsentere synspunkterne hos de andre 

medarbejdere på afdeling. Det er direktøren, selv som er formand i styregruppen, og 

som også er primus motor i arbejdet. 

Det oprindelige formål med styregruppen var, at medlemmerne skulle repræsentere alle 

medarbejdere i de respektive afdelinger. Da oplæg til målene i kontrakten blev 

fremsatte, var det medlemmernes opgave at drøfte disse mål ude på selve afdelingerne, 

for derefter at viderebringe deres synspunkter til styregruppen til diskussion. 

Foruden påvirkning gennem medlemmerne i styregruppen, har medarbejderne haft 

mulighed for at udtrykke deres synspunkter i forbindelse med de månedlige 
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medarbejdermøder. Ligeledes har medarbejderne haft mulighed for at komme med 

bemærkninger til arbejdet, da dokumentet har ligget tilgængeligt for alle. 

De interviewede medarbejdere var af den opfattelse, at de medarbejdere som ikke var 

med i selve styregruppen, ikke havde haft nogen direkte indflydelse på arbejdet, helst 

på grund af manglende initiativ fra medarbejderne selv. Ligeledes mente de, at 

engagementet kun strakte sig ned til de videnskabelige medarbejdere og ikke længere 

ned i hierarkiet. Det manglende initiativ kan måske også afspejles i den måde, hvorpå 

arbejdet blev koordineret på. Det er direktøren, som er drivkraften i arbejdet og det er 

også ham, der til syvende og sidst bestemmer hvilke mål der skal indføres i kontrakten.    

Repræsentanternes opfattelse af implementering af mål- og resultatkontrakten er, at 

den er med til at øge bevidstheden om, hvad institutionen fremstiller, og at man således 

også burde være bedre i stand til at prioritere arbejdsopgaverne og målene i henhold til 

de økonomiske og menneskelige ressourcer på institutionen. De mener dog ikke, at 

institutionen er blevet mere effektiv ved at implementere mål- og resultatkontrakter, 

men at de er blevet mere bevidste om, hvad de laver og hvad der skal til for at udføre 

opgaverne, samt at dette kan bruges både internt og eksternt i institutionen. 

Ledelsens og repræsentanternes opfattelse af målene i kontrakten synes ikke at være 

sammenfaldende. Fx sættes der specielle krav til medarbejderne om, at de skal 

fremstille 0,8 videnskabelige artikler om året, samtidig med at de skal være proaktive 

med at søge efter eksterne finansielle midler, samt at de selv skal være med i disse 

projekter. Dette gør, at medarbejderne ofte arbejder langt flere timer end normeret, 

uden at få betaling for dette, samtidig med at de skal opfylde målene i kontrakten – og 

hvordan skal de få tid til målet om, at medarbejderne skal bruge 10% af arbejdstiden til 

efteruddannelse og selvudvikling? Her bliver det nødvendigt at ledelsen og 

medarbejderne får en dialog i gang angående disse mål, således at disse kan blive 

revurderet, samt hvordan disse i fremtiden skal opnås. 

På nuværende tidspunkt får det ingen konsekvenser for medarbejderne, såfremt målene 

i kontrakten ikke opnås. Det giver dog ledelsen mulighed for at revurdere målene og 

analysere, hvorfor man ikke opnåede målene, som man oprindeligt havde sat sig. 

Ledelsen kan således prioritere ressourcerne i henhold til opnåelse af ønskede mål. 
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Ud over Oracel-databasen bliver målene i dag registrerede i et excel regneark, som er 

placeret på fælles drev, og som alle medarbejderne har adgang til.  Det er dog for os 

tvivlsomt, hvor sikre disse data er, da alle har adgang til at registrere og ændre i regne-

arket uden nogen som helst form for kontrol.  De primære registreringer i excel regne-

arket vedr. bl.a. selvudvikling, antal videnskabelige artikler, samt diverse konferencer, 

hvor der registreres antal af konferencer samt hvor mange, der har deltaget. 

Havstovan har ikke implementeret de såkaldte direktørkontrakter, og mener repræsen-

tanterne ikke, at disse kontrakter ville være medvirkende til større effektivitet hos 

medarbejderne. Derimod ville en sådan kontrakt, uden tvivl være medvirkende til, at 

direktøren ville gøre en større indsats for at nå målene, ved at skubbe mere til 

medarbejderne og at dette ikke vil være gavnligt for institutionen.  De kunne også se 

muligheden i evt. direktørkontrakter, da det således kunne være muligt at forhandle i 

henhold til egne interesser overfor direktøren. 

4.2.3 Sammenfatning af interviewet med departementschefen i 

Fiskeriministeriet 

I forbindelse med implementering af mål- og resultatkontrakter i den offentlige sektor, 

fik Fiskeriministeriet en henvendelse fra Finansministeriet om at være med til at 

implementere disse kontrakter.  Fiskeriministeriet og Havstovan tog imod dette tilbud. 

Fiskeriministeriet er af den opfattelse, at disse kontrakter er vigtige at få 

implementeret, således at institutionerne og ministeriet har en fælles opfattelse af de 

prioriteringer, som skal nås i finansåret. Ligeledes er kontrakten medvirkende til at 

gøre medarbejderne mere bevidste om, hvilke mål og arbejdsopgaver der skal 

prioriteres i finansåret. 

Mål- og resultatkontrakterne er ligeledes et ministerielt redskab, som kan være til 

gavns både for institutionen og ministeriet.  Disse kontrakter kan derved være med til 

at øge gennemsigtigheden på institutionen, og være med til at fremme politisk 

forståelse af nødvendigheden af en evt. merbevilling. 

Havstovan's kontrakter opfylder ikke de kriterier, der er hensigten med disse kontrakt-

er.  Dette er et generelt problem, som Havstovan ikke kan lastes for.  Derimod er det 

Finansministeriet og Fiskeriministeriet, der ikke har fået opbygget den nødvendige 
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erfaring omkrig disse kontrakter.  Man har ikke været specifik nok, da man har valgt 

målene, hvorfor disse af samme årsag er noget uklare, og i virkeligheden er man derfor 

heller ikke i stand til at måle på outputtet. Man har heller ikke på nuværende tidspunkt 

været specifik nok i eftervurderingen af, hvor stor succesen i opnåelsen af målene har 

været. 

Det er ligeledes en mangel, at man ikke har fået forankret kontrakterne i finansloven, 

således at der på finansloven bliver oprettet nogle konti, hvor indsatsområderne kan 

afspejles i disse konti i form af en merbevilling eller en reducering i bevillingen – dvs. 

at de politiske prioriteringer i højere grand kan afspejles i selve finansloven, som 

således også vil være medvirkende til at øge gennemsigtigheden i den offentlige sektor.  

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at udføre målinger på outputtet, idet man 

ikke har defineret målene klart nok, og at man heller ikke har eftervurderet opnåelses-

succesen, men vil man arbejde frem imod dette i de kommende kontrakter. 

Departementschefens opfattelse er helt klart, at implementering af mål- og 

resultatkontrakter er medvirkende til at skabe mere effektive institutioner, og at det vil 

skabe mulighed for at efterrationalisere de opgaver, som de udfører i henhold til de nye 

prioriteringer, således at de opgaver, som ikke har så stor betydning, bliver ned-

prioriterede eller fjernet helt. 

4.2.4 Sammenfatning af interviewet med eksperterne i Finansministeriet 

Ifølge eksperterne, der har været med til at udarbejde prospektet vedrørende bevillings-

systemet på Færøerne, er hovedformålet med indførelse af mål- og resultatkontrakter, 

at man bedre skal blive i stand til at prioritere og bestemme hvilke output man ønsker 

og at sikre, at disse er i overensstemmelse med regeringens ønsker. 

Arbejdet blev sat i gang efter at det på regeringsmøde den 2. maj 2005 blev vedtaget, at 

der i den offentlige sektor skulle indføres mål- og resultatkontrakter.  På nuværende 

tidspunkt er ambitionsniveauet, at man får udarbejdet mål- og resultatkontrakter for 

samtlige institutioner, således at de belyser deres vision og mission. I finansloven 

belyser de fleste institutioner deres lovgrundlag, samt hvilke krav der sættes til institu-

tionen.  Intentionen er, at samtlige institutioner skal have belyst deres mål- og resultat-

kontrakter i finansloven, således at der tvinges en dialog mellem ministerierne og 
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institutionerne angående prioriteringerne, for at sikre, at disse er i overensstemmelse 

med de politiske ønsker, således at disse kan forankres i finansloven. 

Som det fremgår af afgrænsningen, tages der udgangspunkt i én institution 

(Havstovan), der har implementeret mål- og resultatkontrakter, for at få afklaret, 

hvorvidt Havstovans mål- og resultatkontrakter opfylder de kriterier, der var hensigten 

med implementering af disse kontrakter i den offentlige sektor på Færøerne.  Ifølge 

eksperterne sættes der ikke specifikke krav til, hvilke mål der skal være med i kontrakt-

erne, men at disse oftest afspejles i institutionernes lovhjemmel.  De var af den 

opfattelse at det snarere var mere interessant at belyse forskelligheden i kontrakterne 

end kun at belyse den ene institution. 

Det viser sig tit, at ministerierne har ønske om at detailstyre institutionerne.   

Eksperterne mener dog ikke, at udarbejdelse af mål- og resultatkontrakter mellem 

parterne vil være medvirkende til at svække institutionernes position som politisk 

uafhængige institutioner. 

Derfor er det vigtigt for institutionerne at kunne dokumentere, hvad det egentlig er, 

pengene bruges til.  De fleste benytter statens økonomistyringssystem (FSL), og har en 

god økonomistyring.  Gennem en god dialog mellem ministerierne og institutionerne 

og dem, der bevilliger pengene, kan man således bedre sikre, at der er overens-

stemmelse mellem institutionernes produktion og de politiske ønsker.  Derudover kan 

man opnå den fordel, at man bedre vil være i stand til at argumentere for ens egne 

synspunkter og ønsker i forbindelse med en evt. reduktion i bevillingen, som er 

særdeles aktuelt i lavkonjunkturer, som Færøerne, sammen med en række andre lande, 

på nuværende tidspunkt er inde i. 

Disse informationer vil også kunne tvinge politikerne til at prioritere, hvilke områder 

der skal nedprioriteres, men også hvilke områder der skal satses på, på kort sigt samt i 

de kommende år.  Ved udarbejdelse af mål- og resultatkontrakterne vil således både 

informationsværdien samt gennemsigtigheden kunne øges til fordel for såvel borgerne 

som de politiske organer.  

For at kunne evaluere, om man opnår de mål (output), der er sat i mål- og resultat-

kontrakterne, er det nødvendigt, at målene er målbare.  Det kan være vanskeligt at gøre 
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tingene målbare og man kan nemt opnå et uønsket adfærdsmønster, for at disse mål 

kan nås.  For at sikre validiteten af dataene, er det vigtigt, at det hele ses i et større 

perspektiv og at de enkelte tilfælde analyseres for at undgå forkerte konklusioner.   

På den anden side må man prøve på at motivere medarbejderne ved fx at have 

sammenlignelige tal, der giver mening for institutionen og medarbejderne.  At man har 

ønsker om at gøre tingene bedre, og at målene er sammenlignelige med andre lignende 

institutioner. Hvorvidt mål- og resultatkontrakter kan bruges som ledelsesredskab for 

opnåelse af mere effektive institutioner, har man fx i Norge foreslået, at man sætter 

målene indenfor institutionernes primære funktioner, så de kan bruges som 

styringsværktøjer.  Man kan sætte nogle eksterne mål, rettet mod kunden, hvor man 

typisk har en effekt, samt nogle interne mål.  Disse kan fx være produktivitet og 

enhedsomkostninger, hvor man fokuserer på at gøre det hele så godt og billigt som 

muligt med henblik på god kvalitet.  Selv om institutionerne er gode til det, er spørgs-

målet stadig, om de fokuserer på de rigtige ting.   

Her kommer kommunikationen mellem ministerierne og institutionerne ind i billedet.  

Det bør komme ovenfra, hvad det er, man ønsker at få ud af de respektive institutioner.  

På den måde kan man, ved at forankre mål- og resultatkontrakterne i finansloven, 

bedre sikre, at der fokuseres på de områder, man ønsker politisk.  Således burde man 

kunne få bedre effektivitet for pengene, da institutionerne derved bliver mere bevidste 

om, hvor man skal sætte ressourcerne ind i henhold til opnåelse af målene i 

kontrakterne.  Selv om de respektive medarbejdere måske ikke selv lægger mærke til 

det, vil de utvivlsomt gradvist blive mere effektive. 

For at fremme opnåelsen af målene i mål- og resultatkontrakter kan der benyttes evt. 

redskaber fx i form af direktørkontrakter.  Dette redskab er blevet nævnt i prospektet, 

men er ikke blevet diskuteret yderligere og man har heller ikke gjort sig nogle tanker 

om, hvordan det evt. skulle blive implementeret.  Man er dog af den opfattelse, at 

sådanne kontrakter helst ikke vil have den tilsigtede positive effekt. 

Såfremt en institution gang på gang ikke formår at opnå målene i mål- og 

resultatkontrakten, har direktøren et forklaringsproblem og hans stilling vil alt andet 

lige være i fare.  Dog skal de første par år ses som forsøgsår, hvorfor en af årsagerne 
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kan være, at ambitionsniveauet er blevet sat for højt.  Målene bør derfor blive justeret, 

så disse er realistiske. 

Eksperterne blev spurgt, om det har været med i overvejelserne, angående 

implementering af mål- og resultatkontrakter, at dette kunne være et redskab til bedre 

at kunne "please" Danmark, således at man bedre kunne retfærdiggøre bloktilskuddet.  

Ifølge dem har det overhovedet ikke været med i overvejelserne, og de har heller ikke 

overvejet, om der skulle sættes krav til decentralisering eller centralisering – dette 

spørgsmål er nok af politisk karakter og har de således ikke mulighed for at udtale sig 

des angående. 

4.3 Problematisering 

Med udgangspunkt i de oplysninger, som fremgår af prospektet og de empiriske 

undersøgelser, bliver problemerne definerede, samt midlerne til håndtering heraf i form 

af klarlæggelse af relevante aktører, som leder hen imod det obligatoriske passage-

punkt. 

4.3.1 Bevillingssystemet på Færøerne  

Bevillingssystemet
31

 på Færøerne ligner på en forveksling det danske bevillingssystem. 

Med hjemmel i lov nr. 42 fra 4. maj 2009 vedr. hjemmestyrets bevillingssystem, er det 

Finansministeriet (Fíggjarmálaráðið), der skal fremlægge finansforslaget for lagtinget. 

Efter at forslaget er fremlagt i lagtinget bliver det lagt til finansudvalget, der 

udfærdiger et prospekt, som senere bliver fremlagt for lagtinget til endelig vedtagelse. 

Den gamle ordning 

I finansloven bliver der ikke fremsat særlige krav til, hvordan institutionerne skal 

disponere over bevillingen, bortset fra at eksistensgrundlaget for institutionerne som 

hovedregel er nærmere belyst ved lovhjemmel. Med den gamle ordning har der ikke 

været gennemsigtighed med, hvordan bevillingen er blevet brugt, og om de enkelte 

institutioner har haft henholdsvis for stor eller for lille bevilling, for at kunne varetage 

de opgaver, dem er pålagt, med de respektive lovhjemler, som de skal opfylde. Men 
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 Fíggjarmálaráðið, Játtanarskipanin (Finansministeriet, Bevillingsloven) 
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med den nye ordning har man ambitioner om at mål- og resultatkontrakterne skal 

forankres i selve finansloven, således at dette skal være med til at forhøje gennem-

sigtigheden i den offentlige sektor. 

Det fremgår endvidere af interviewet med eksperterne, som har været med til at 

udfærdige prospekt vedr. mål- og resultatkontrakter, at lagtinget ikke har haft den 

nødvendige viden om, hvilke konsekvenser det har haft, såfremt en institution har fået 

en højere eller en lavere bevilling. Man har med andre ord ikke haft nogen måling på 

outputtet, og har således ikke haft det nødvendige datagrundlag til at kunne foretage 

prioriteringer af aktiviteterne på de respektive institutioner. 

Citat fra eksperterne: ”Det er vigtigt, at man har en dialog mellem 

ministerierne og institutionerne, og ikke mindst en dialog med dem, der 

bevilliger penge til institutionerne mv. Det er ligeledes vigtigt, at man er i stand 

til at informere borgerne og politikkerne. Fordelen med dette er ligeledes, at 

institutionerne bedre kan være i stand til at prioritere og at dokumentere, 

hvordan bevillingen bliver brugt. Institutionen kan således også i forbindelse 

med en evt. reduktion i bevillingen hurtigt forklare, hvilke konsekvenser dette 

kan få på deres produktion. Derved burde politikkerne også have bedre 

mulighed for at være mere bevidste om konsekvenserne af en evt. reduktion i 

bevillingen og i sidste ende måske i højere grad være nødt til bedre at begrunde 

evt. reduktioner overfor vælgerne. 

 

Det er således vigtigt at få en udmelding fra ministerierne om, hvad det er de 

ønsker med institutionerne og muligvis med en langtidsprioriteringsliste af 

målene i en periode på 3 til 5 år.” 

Den nye ordning 

Med den nye ordning har man således en forventning om, at man bedre kan være i 

stand til at måle på outputtet (performancemålinger), dvs. hvilke enheder der 

produceres, og at disse enheder kan bench-markes med andre lignende institutioner. På 

trods af at eksperterne er af den opfattelse, at man ikke ukritisk kan benytte 

enhedsomkostninger, er det vigtigt, at de mål som bliver sat også er målbare. 
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Citat fra eksperterne: ”Det var eksperternes ambition, at institutionerne ville 

opdele deres arbejdsopgaver i hovedområder, som således kunne udmøntes i en 

mål- og resultatkontrakt. Deres mål kunne således være at lave forbedringer 

indenfor de enkelte områder. På denne måde skulle de være bedre i stand til at 

vurdere, hvor meget de enkelte områder koster. 

 

Vi har i nogle år haft højkonjunktur og har man i denne forbindelse bevilliget 

flere og flere penge gennem finansloven, men nu er vi inde i en lavkonjunktur, 

hvor ressourcerne er meget færre, og indtægterne svigter.  Dette tvinger 

politikerne til at prioritere, hvad man vil bruge pengene til. Derfor er det blevet 

endnu mere vigtigt for institutionerne at kunne dokumentere, hvad det er man 

egentlig fremstiller af varer og ydelser. Disse mål bør typisk også fremgå af 

mål- og resultatkontrakterne. 

Historisk set ser man ofte, at både finansministeriet og finansudvalget i lagtinget 

begynder at generere nøgletal i form af enhedsomkostninger i forbindelse med 

fordeling af bevillingen på finansloven. Denne problematik belyser Peter Skærbæk 

godt i artiklen ”Tællelighedens regime i praksis - Når forvaltningsrevisionens 

målestandard er i modstrid med økonomistyringens logik.”  Peter Skærbæk bruger tre 

cases, som på hver sin måde illustrerer de forskellige problemer med tællelighedens 

praksis i staten.  Bl.a. illustrerer han de forskellige sværhedsgrader i de opgaver, som 

politiet udfører, og problematikken med at definere omkostningsobjekter og at allokere 

omkostningerne til disse.  

Problematikken med at udføre enhedsomkostninger kan også ses i, at institutioner gør 

alt for at generere nøgletal, som ser fornuftige ud over finansministeriet og revisionen, 

frem for at generere ”virkelige” nøgletal. Peter Skærbæk beskriver dette i artiklen ”Det 

årlige maskespil – om regnskaber set i en interaktiv og kommunikativ kontekst”, hvor 

man lader sig indrullere i rollespil for at tilfredsstille den øverste bevillingsmyndighed.  

Citat fra eksperterne: ”Forsøger man at gøre "tingene" målbare, kan dette 

fremprovokere et uønsket adfærdsmønster hos institutionen og medarbejderne, 

der primært sætter fokus på disse områder.  Fx har told og skat sat sig som 

mål, at undersøge så mange virksomheder som muligt. Dette har medført, at de 
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primært går efter de små virksomheder, for at opnå målene i kontrakten – dette 

skaber en uhensigtsmæssig adfærd, hvor indsatsen på de målbare funktioner 

kan ligge langt fra institutionens hovedfunktion, og er det absolut ikke 

hensigten med mål- og resultatkontrakterne. Hvis man så oven i købet aflønner 

direktøren (direktørkontrakt) i henhold til opnåede mål, bliver situationen helt 

absurd.” 

Den gamle ordning kritiseres også for at lade institutionerne leve sit eget liv og sejle 

sin egen sø, hvor borgerne mangler indsigt i, hvordan bevillingen bliver brugt. Men 

med den nye ordning, hvor man lovfæster implementering av mål- og resultat-

kontrakter, forventer man, at der kan oprettes et tættere forhold og styring mellem 

institutionerne og ministerierne. Man er af den opfattelse, at ministerierne og det 

politiske system derved i større grad kan styre institutionerne i den retning, som 

politikerne ønsker. Mål- og resultatkontrakterne er kontrakter, som bliver udfærdiget 

og underskrevet mellem institutionerne og det ansvarshavende ministerie, og har 

ministeriet således mulighed for at påvirke institutionernes mål og aktiviteter gennem 

disse kontrakter. Ministeriet kan således have indflydelse på institutionerne både 

gennem målene og ved regulering i selve bevillingen. 

Citat fra direktøren: ”Direktørens opfattelse af mål- og resultatkontrakter er, 

at de gennem en demokratisk proces hvert år får mulighed for at standse op og 

reflektere over årets forløb, og vurdere hvilke prioriteringer de skal satse på i 

det kommende finansår. Ligeledes giver dette mulighed for at gå i dialog med 

ministeriet, hvor de kan prioritere satsningsområder for det kommende 

finansår, således at bevillingen bliver brugt mest hensigtsmæssigt, herunder fx 

ved at "integrere" Fiskeriministeriets og Havstovan's ønsker angående en eller 

anden specifik fiskeribestand, hvor Havstovan's forskning kan være 

medvirkende til dokumentation for Færøernes fiskerettigheder og -kvoter.” 

Man er af den opfattelse at indføring af mål- og resultatkontrakterne er med til at styrke 

tilliden og båndene mellem parterne, og på den måde være med til at skabe en større 

gennemsigtighed i institutionerne, således at borgerne får en større indsigt i, hvordan 

skattekronerne bliver brugt. Finansministeriet er endog af den opfattelse, at dette 

redskab kan bruges som et ministerielt forvaltningsredskab. 
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For nyligt fik en af ministrene en del omtale i medierne da han gav Fróðskaparsetur 

Føroya (det færøske universitet) en direkte ordre om at udsætte optagelsen af elever, 

idet det påvirkede ministerens bevilling i forbindelse med elevernes uddannelsesstøtte. 

Denne konflikt medførte, at styret for universitetet satte en juridisk undersøgelse i 

gang, for at få konstateret hvorvidt ministeren havde den nødvendige hjemmel til at 

udstede denne ordre til en underliggende institution.  Juristen kom til den konklusion, 

at ministeren ikke havde den nødvendige hjemmel til at give denne ordre (armslængde 

princippet). 

Eksperterne var af den opfattelse, at dette ministerielle forvaltningsredskab ikke skulle 

opfattes som et redskab, hvor ministeren kunne detailstyre institutionerne.  De er dog 

vidende om, at dette kunne være et problem i et så lille samfund som det færøske, hvor 

politikerne har en tendens til at ville detailstyre institutionerne.  Dog er det den 

generelle opfattelse, at implementering af mål- og resultatkontrakter ikke er med-

virkende til større mulighed for detailstyring.  

Fiskeriministeriet mener dog ikke, at det er noget problem at institutionerne er 

uafhængige, da Fiskeriministeriet altid kan fremsætte ønsker om prioriteringer fx 

forskningsprojekter indenfor: 

 Forurening af CO2 

 Undersøgelse af torsk og kuller 

 Undersøgelser af fiskeriredskaber 

 Undersøgelser af "udskibe fisk" og makrel 

 Undersøgelse af varme og strøm i havet 

Havstovan kan vælge at prioritere indenfor nogle af disse områder, men resultatet og 

konklusionerne vil altid være politisk uhæftet.  Dvs. at ministeriet prioriterer, hvilke 

indsatsområder, der skal sættes i værk, og Havstovan udfører disse, men konklusionen 

kan godt være i strid med den politiske vilje.  Selv om det offentlige har et vel 

udbygget regnskabssystem (FSL), som næsten alle institutioner benytter, er man af den 

opfattelse, at man ikke har den nødvendige viden og således evne til at måle på 

outputtet med nuværende segmentering. Men med den nye ordning forventer man, at 

kunne være bedre i stand til at definere og måle på outputtet, og på den måde også 

være bedre i stand til at prioritere målene i henhold til den politiske vilje. 
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Citat fra eksperterne: ”De fleste institutioner bruger i dag økonomistyrings-

systemet (FSL), som staten har udviklet, og institutionerne har generelt en god 

økonomistyring.” 

Med fastlagte mål mener eksperterne, at de ansatte vil have større fokus på disse, og 

prioritere disse mål frem for de andre opgaver. De vil på denne måde ændre adfærd, 

således man opnår målene, og at nøgletallene bliver tilfredsstillende over for 

bevillingsmyndigheden, med risiko for uhensigtsmæssige konsekvenser, jævnfør 

eksemplet ovenfor angående Told & Skat. Der kan derfor diskuteres, om målene i sig 

selv, i henhold til enhedsomkostningsteorien, giver et retvisende billede, og om 

klienterne i systemet får en bedre service, eller om de bliver trukket ind i et større 

bureaukrati, hvor målene har større betydning end servicering af klienterne – se 

nærmere i afsnittet om kritik af NPM. 

Som ovenfor nævnt har vi valgt at analysere NPM i henhold til en enkelt institution på 

Færøerne, Havstovan (Hav-Biologisk Institut), som var en af de første institutioner til 

at indføre mål- og resultatkontrakter i den offentlige sektor.  Havstovan har, som så 

mange andre offentlige institutioner, ikke et specifikt overblik over, hvordan 

bevillingen bliver brugt, og hvor meget det koster at producere de enkelte ydelser. Det 

er med andre ord ikke en tilfredsstillende gennemsigtighed i institutionens drifts-

udgifter, og man forventer, at implementeringen af disse kontrakter vil skabe klare 

målbare mål, som vil forhøje gennemsigtigheden. Som nævnt nedenfor tager målene 

udgangspunkt i institutionens mission og vision, og kan det være et problem at få 

defineret målene, således at disse giver en hensigtsmæssig belysning af de aktiviteter 

institutionen fremstiller. I nogle tilfælde kan det ligeledes være svært at opsætte målene 

og at foretage målinger på disse, fx hvordan man skal foretage registrering af 

forskning. I nogle tilfælde kan man arbejde med andre opgaver, mens man tænker på 

forskningen, og i andre tilfælde kan man tænke på forskningen, mens man holder fri.  
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4.3.2 Havstovan’s mål- og resultatkontrakt 

Havstovan er en videnskabelig institution med reference til Fiskeriministeriet. 

Institutionen har som opgave at undersøge og følge med fiskeribestanden og andre 

levende ressourcer på det færøske havområde, og på de områder som har interesse for 

Færøerne. Institutionen skal undersøge naturområder, fiskeri og andet som har 

påvirkning på ressourcerne, se figur 3. Med udgangspunkt i forskningsresultater og 

observationer skal institutionen informere Landsstyret om tilstanden i fiskeribestanden 

og komme med videnskabelige vejledninger og vurderinger, jævnfør formålene i loven 

om industrielt fiskeri.  Institutionen skal vejlede regeringen, industrien, interessenter og 

det færøske samfund i spørgsmål om forsvarlig forbrug af de levende ressourcer i søen 

og om trusler og påvirkninger på bestanden fra det fysiske miljø
32

.  

 

Figur 3 - Havstovans organisationsdiagram
33

 

Havstovan har valgt at dele målene op i to kategorier, hvor den ene omfatter den 

primære mission for selve virksomheden, og den anden er gældende for særlige 

indsatsmål, som er udfærdiget i tæt samarbejde med ministeriet. Som nævnt i 

problemformuleringen bliver der især sat fokus på de primære mål i kontrakten, som 

omfatter den primære drift på institutionen. 

De primære mål er opdelt i tre hovedområder, som er forskning, kommunikation og 

arbejdsmiljø, se tabel 2. Måle indenfor forskningsfeltet er, at institutionen skal udføre 

forskning på højt internationalt niveau. 
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Forskning: Medarbejderne skal have højeste faglige forskningsekspertise, på lige fod 

med nabolandene. Dette gøres bl.a. ved, at medarbejderne får mulighed for at deltage 

på relevante konferencer og møder, som fremmer deres viden og tilfører dem større 

ekspertise. Medarbejderne bliver ligeledes opfordrede til at have et godt internt 

samarbejde, og ikke mindst til at søge kontakt til eksterne kollegaer. 

Der stilles krav til, at alle publikationerne hos forskerne skal kvalitetssikres og 

publiceres i internationale tidsskrifter. Kvalitetssikrede publikationer er særdeles 

vigtige for institutionen, som er med til at sikre et højt fagligt forskningsniveau, og 

stilles der således krav til de enkelte forskere om, at de hvert år skal publicere 0,8 

videnskabelige publikationer. 

Der stilles ligeledes krav til forskerne om, at de leverer andre rapporter, som henvender 

sig til interessenter uden for selve forskningsmiljøet, som fx rapporter der har interesse 

for det lokale område og politikkerne. I henhold til kontrakten skal forskerne årligt i 

gennemsnit levere mindst en af disse rapporter, som skal være medvirkende til at øge 

interessen hos potentielle interessenter, der skal være med til at fremme eksternt 

finansierede midler. 

For at kunne være en forskningsinstitution på internationalt niveau er det af stor faglig 

betydning, at der er Ph.D-studerende tilknyttet institutionen, og har de som mål, at der 

som minimum skal være 4 Ph.D-studerende tilknyttet til Havstovan. 

Kommunikation og information: Havstovan ønsker at kvalitetssikre alle forsknings-

resultater og få dem lagt i en database (BioHag), som skal være offentlig tilgængelig 

for alle medarbejderne. I henhold til fiskeriindustrien ønsker man at udvikle digitale 

systemer, som skal modtage data fra eksterne systemer uden for Havstovan, det vil 

sige, at man ønsker at alle lodsninger skal kunne importeres direkte fra frabrikkerne 

ind i databasen. 

Da det færøske forskningsmiljø er særdeles begrænset, ønsker man i større grad at 

opbygge et samarbejde med den lokale industri, som beskæftiger sig med lignende 

fagområder, således at man kan få fælles gavn af forskningen. Ser man på de eksterne 

projekter, er institutionen stærkt afhængig af disse aktører. 
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Der ønskes ligeledes at skabe forbindelse med udenlandske forskere, som har stor 

betydning for videreudvikling af de færøske kompetencer. I denne henseende ønsker 

institutionen, at medarbejderne deltager proaktivt i medarbejdergruppemøder i fx ICES 

(International Council for the Exploration of the Sea) og NEAFC (North East Atlantic 

Fisheries Commission). 

Det er ligeledes vigtigt, at medarbejderne er med til at fremskaffe eksterne projekter, 

som helt eller delvis er uafhængige af den daglige forskningsaktivitet. Ud over at disse 

projekter har økonomisk betydning for Havstovan, skaber de et tæt samarbejde med 

industrien og giver forskerne en mere alsidig viden, som tilfører institutionen en 

bredere forskningsflade. 

Det er af stor betydning, at der skabes god dialog mellem den offentlige og private 

sektor, således at Havstovan fremkommer som en naturlig samarbejdspartner.  For at 

nå disse mål skal der holdes årlige møder med industrien, og arrangeres årlige 

informationsmøder for det offentlige m.m., således at institutionen synliggøres i det 

offentlige regi og i lokalområdet.  

Arbejdsmiljø: Havstovan lægger stor vægt på at have et godt og kvalificeret 

arbejdsmiljø. De opfordrer medarbejderne til at bruge 10% af deres arbejdstid til at 

udvide deres viden og kompetencer, ved at deltage i konferencer og relevante møder 

m.m.  

For at sikre kvalitetsarbejde skal medarbejdere og ledelse efteruddanne sig, således at 

de bedre kan være i stand til løse de opgaver, som bliver pålagt dem at udføre, samt at 

være i stand til at udføre alsidige opgaver. 

For at sikre at medarbejdere har den nødvendige kompetence, skal ledelsen afholde 

rutinemæssige medarbejdermøder, som bliver afholdt efter forudbestemt metode. 
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Område Mål Emne Indsats 

 

Forskning 

 

At være forsknings- 

institution med højt 

videnskabeligt niveau.  

Skriftlige publikationer  1) Skal publicere 

0,8 videnskabelige 

artikler 

2) 1 rapport pr. 

medarbejder 

Ph.D-projekter 3) Skal have mindst 

4 Ph.D-studerende 

 

Kommunikation/ 

information 

 

Gennemsigtighed og 

kommunikation af 

forskningsresultater 

 

Industrien, offentlige og 

pressen 

4) Årligt møde med 

industrien 

5) Arrangere årligt 

informationsmøde for 

offentligheden 

6) Deltage i mindst 

4 informations tiltag 

7) Registrere besøgende    

Fiskeriministeriet 8) Afholde 2 møder med 

forudsat mødeplan  

 

Arbejdsmiljø  

At være en god 

arbejdsplads med 

mulighed for 

videreudvikling 

Personlig udvikling 9) Min. 10% av 

arbejdstiden 

Medarbejdermøde 10) Årlige 

Tilfredshedsundersøgelse 11) Hvert andet år. Første 

gang i 2008. 

Tabel 2 - Kilde: Havstovans mål- og resultatkontrakt for 2009 
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4.3.3 Summering  

Som ovenfor nævnt, er der meget der tyder på, at implementering af NPM i den 

offentlige sektor på Færøerne skal ses i lyset af den økonomiske krise, som har ramt 

den færøske økonomi som følge af den globale finanskrise, samt konsekvenserne af 

reduktionen af bloktilskuddet fra den danske stat. 

Den politiske myndighed har, før den økonomiske krise, øget udgifterne i den 

offentlige sektor, uden at være klar over, om bevillingen bliver brugt økonomisk 

forsvarligt. Politikkerne ønsker således at implementere NPM i den offentlige sektor i 

form af mål- og resultatkontrakter, med forventning om at disse skal være med til at 

skabe mere effektive institutioner og større gennemsigtighed af driften. Dette burde 

være medvirkende til, at åbne muligheden for at gennemføre målinger af outputtet i 

form af performancemålinger.  

Derudover er det hensigten med kontrakterne, at disse skal være med til at skabe et 

forvaltningsredskab for ministerierne, således at den politiske myndighed i større grad 

kan få indflydelse på, hvordan bevillingen bliver brugt, og hvilke mål der skal 

prioriteres, uden at dette dog skal påvirke armslængde-princippet, se nedenstående 

figur. 

 

Figur 4 - Problematisering, Egen tilvirkning 
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4.3.4 Identifikation af aktører 

Ud fra ovenstående problematisering skal der identificeres nogle aktører. Som nævnt i 

teorien kan aktører defineres ved en handling, og kan de således være både mennesker 

og ting. 

Aktører kan defineres som "hvad som helst der handler eller ændrer handling, hvor 

handlingen selv defineres som en række af handlinger, der forekommer gennem forsøg; 

ud fra disse handlinger uddrages et sæt af kompetencer, som er nedlagt i resultatet. En 

aktør er et resultat udstyret med en karakter"
34

. 

Ses der nærmere på alle de aktører, som har påvirkning på mål- og resultat-

kontrakterne, med udgangspunkt i Havstovan, kan disse opdeles i fem instanser – se 

figur 5. Øverste instans er Lagtinget, som er den lovgivende myndighed og som også 

er bevillingsmyndigheden. Både Finansministeriet og Fiskeriministeriet refererer til 

Lagtinget og er ansvarlig overfor Lagtinget for, at de udfører de opgaver, som 

Lagtinget med lov har pålagt dem.  

Finansministeriet er i henhold til lagmandens uddeling af ansvarsområder, ansvarlig 

overfor bevillingsloven og herunder implementering af mål- og resultatkontrakter i den 

offentlige sektor.  

Fiskeriministeriet er underlagt bevillingsloven, og er ministeriet ansvarlig overfor 

Finansministeriet at de udfærdiger disse kontrakter med de underliggende institutioner, 

som de er ansvarlige overfor. 

                                                           
34

 Felix Stalder, Aktør-Netværk-Teori og kommunikationsnetværk: Mod konvergens 

http://www.fis.utoronto.ca/~stalder
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Figur 5 - Egen tilvirkning 
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denne situation, casen omhandler, og er Havstovan ansvarlig overfor Fiskeriministeriet 
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Nedenfor bliver de respektive aktørers funktioner nærmere belyst, se figur 6. 

 

Figur 6- Egen tilvirkning 
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Rigsrevisionen udfærdiger årligt en rapport, som bliver sendt til Lagtingets revision, 

hvor fravigelser og mangler bliver indrapporterede, således at lagtinget kan tage 

stilling til, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at sikre, at de respektive institutioner 

overholder den lovgivning, som de er sat til at virke efter. 

Det skal bemærkes, at Rigsrevisionen virker som en politisk uafhængig institution, og 

ligger uden for det politiske regi – det vil sige, at de i henhold til armslængde-

problematikken er fuldstændig uafhængig, til trods for at det er lagtinget som gennem 

finansloven bevilliger penge til deres aktiviteter. 

Rigsrevisionens aktører er således FSL-systemerne, som indeholder de økonomiske 

registreringer i den offentlige sektor, og ministerierne som skal følge de lovpligtige 

krav i henhold til § 7 i bekendtgørelse om regnskabssystem hos staten m.m., se figur 7.  

 

Figur 7 - Rigsrevisionens aktører, Egen tilvirkning 
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Lagtingets aktører 

Lagtinget er den lovgivende myndighed, som i henhold til lov nr. 103 fra 26. juni 1994 

om Færøernes styrelsesordning
35

 har hjemmel til at samtykke, hvor stor en bevilling de 

respektive institutioner skal have. Lagtinget kan således vælge at reducere en bevilling, 

såfremt målene i mål- og resultatkontrakterne ikke er nåede. I forbindelse med 

finansloven skal målene i kontrakterne forankres i finansloven, og kan de ud fra de 

foreliggende kriterier få et indtryk af, om bevillingen bliver brugt hensigtsmæssigt – 

dvs. i henhold til de forventninger som Lagtinget havde, da de samtykkede bevillingen. 

I forbindelse med bevillingerne benytter Lagtinget økonomisystemet FSL, for at danne 

sig et overblik over, hvordan driften har været året før, og hvordan driften ser ud på det 

tidspunkt, hvor bevillingen bliver samtykket i Lagtinget. Det er af stor betydning for 

Lagtinget, at der er gennemsigtighed i institutionernes drift, således at de er i stand til 

at tage ”rigtige” afgørelser i henhold til den viden, som de har på det tidspunkt, hvor 

bevillingen bliver samtykket - dvs. hvordan bevillingen skal fordeles. 

Det er således Lagtinget, som tager stilling til hvilke investeringer der skal foretages i 

forbindelse med fx de udgifter, der er forbundet med implementering af mål- og 

resultatkontrakter i den offentlige sektor. 

 

Figur 8 - Lagtingets aktører, Egen tilvirkning 
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generere output af de økonomiske registreringer, finansloven som skal forankre mål- 

og resultatkontrakterne i finansloven og være med til at skabe større gennemsigtighed, 

og ministerierne, som i henhold til lov skal implementere disse kontrakter hos alle de 

underliggende institutioner, se figur 8. 

Finansministeriets aktører 

Finansministeriet skal i henhold til § 8 i lov nr. 42 fra 4. mai 2009 om statens 

bevillingssystem fremlægge et finanslovforslag for Lagtinget. Finansministeriet har 

ligeledes ansvar for at § 7 i bekendtgørelsen vedr. mål- og resultatkontrakter over-

holdes af ministerierne og de offentlige institutioner.  

Økonomisystemet FSL er et af de vigtigste redskaber, som Finansministeriet benytter i 

forbindelse med finanslovsforslaget. 

I forbindelse med implementering af mål- og resultatkontrakter har der været et panel 

af eksperter, der har været med til at udarbejde prospektet, hvoraf det fremgår, at man 

har en forventning om, at alle institutioner, hjemmehørende under de forskellige 

ministerier, skal implementere mål- og resultatstyring.  Der bliver underskrevet en 

kontrakt, som er tænkt som et redskab, således at man bedre kan blive i stand til at 

prioritere og bestemme hvilke output man ønsker, og at sikre at disse er i overens-

stemmelse med regeringens ønsker, for således at kunne få en mere effektiv offentlig 

sektor på Færøerne. 

Finansministeriets aktører er Lagtinget som har vedtaget at implementere mål- og 

resultatkontrakter i den offentlige sektor, i henhold til ovenfor nævnte forventninger.  

Finansministeriet er med loven ansvarlig overfor Lagtinget om, at ministerierne får 

implementeret disse kontrakter hos institutionerne, jævnfør § 7 i bekendtgørelse om 

regnskabssystem hos staten m.m. Finansministeriet har oprettet en ekspertgruppe, som 

skal bidrage med sin ekspertise til ministerierne og institutionerne i forbindelse med 

udformning af kontrakterne. FSL-systemet er, som ovenfor nævnt, det grundlæggende 

styringsredskab, der skal være med til at skabe større gennemsigtighed og give 

målinger på outputtet. Sidst, men ikke mindst, skal målene i kontrakterne forankres i 

selve finanslovsforslaget, som Finansministeriet er ansvarligt for at fremlægge overfor  
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Lagtinget efter gælden lovgivning, se figur 9.  

 

Figur 9 - Finansministeriets aktører, Egen tilvirkning 

 

Fiskeriministeriets aktører 

Fiskeriministeriet er ansvarlig overfor Finansministeriet for at Havstovan 

implementerer mål- og resultatkontrakter.  Det er departementschefen i samarbejde 

med Havstovan, som skal udfærdige en mål- og resultatkontrakt mellem parterne. Det 

er direktøren på Havstovan og departementschefen i ministeriet der underskriver 

aftalen, og som også er hovedansvarlige overfor kontrakten. Ligesom ovenfor spiller 

økonomisystemet FSL en vigtig rolle i forbindelse med kontrakterne, og hvordan den 

økonomiske gennemsigtighed i institutionen er. Det er disse kriterier, som kan være 

afgørende for, hvorvidt ministeren retfærdiggør, at institutionen skal have større eller 

lavere bevilling, se figur 10. 

 

Figur 10 - Finansministeriets aktører, Egen tilvirkning 
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Fiskeriministeriets aktører er således Finansministeriet, som er ansvarlig overfor 

Lagtinget for, at ministerierne overholder lovgivningen med implementering af mål- og 

resultatkontrakter, og er de i denne henseende også en rådgivende instans, der har 

tilknyttet et ekspertpanel, som skal bidrage med forskellige løsningsforslag. En fastlåst 

aktør er også § 7 i loven om implementering af disse kontrakter. FSL-systemet er lige-

ledes en aktør, der er med til at skabe gennemsigtighed for fiskeriministeriet i henhold 

til de mål, der kan knyttes direkte til systemet. Derudover er alle de underliggende 

institutioner aktører, herunder Havstovan som casen omhandler. 

Havstovans aktører, se figur 11 

Havstovan virker i henhold til finansloven efter lov nr. 28 fra 10. marts 1994 og efter 

lov nr. 72 fra 20. maj 1996 – dvs. eksistensgrundlaget for Havstovans bevilling bl.a. 

fremgår af disse to lovgivninger. 

Som nævnt ovenfor er det Havstovans direktør, der underskriver mål- og resultat-

kontrakten på vegne af Havstovan, og er han ansvarlig for, at institutionen opfylder og 

overholder målene i kontrakten. 

 

Figur 11 - Havstovans aktører, Egen tilvirkning 
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For at alle medarbejderne kan påvirke målene i kontrakten, og for at indrullere dem 

aktivt i processen, har man valgt at udvælge en styregruppe med repræsentanter fra 

alle divisioner, og er direktøren af den opfattelse, at alle medarbejderne har været godt 

repræsenteret i arbejdet. Citat fra direktøren på Havstovan:  

”medarbejderne har været med i hele processen og har taget godt imod mål- 

og resultatkontrakten”. 

Medarbejderne i styregruppen har fungeret som talsmænd for medarbejderne i de 

respektive afdelinger, og har deres opgave været at formidle budskabet og ønskerne fra 

afdelingerne, således at disse kan blive en del af målene i kontrakten. Medlemmerne i 

styregruppen bliver med jævne mellemrum udskiftet, dog således at der altid er en 

repræsentant fra hver afdeling.  

Udover styregruppen har de ”menige” medarbejderne haft mulighed for at udtrykke 

deres synspunkter angående kontrakterne gennem medlemmerne i styregruppen, samt 

på de månedlige medarbejdermøder. Endvidere har medarbejdere haft mulighed for 

komme med bemærkninger til arbejdet, da dokumentet har ligget tilgængeligt for alle. 

Medlemmerne i styregruppen er dog af den opfattelse, at de medarbejdere, som ikke 

var med i selve styregruppen, ikke har haft den store påvirkning på arbejdet, helst på 

grund af manglende initiativ fra medarbejderne selv, og har de været ret passive hvad 

angår indrullering. Citat fra medarbejderne: 

”De medarbejdere, der ikke var med i styregruppen, var generelt passive, 

hvilket måske skyldes, at ledelsen ikke har været i stand til at involvere 

(indrullere) alle medarbejderne i processen.” 

Som nævnt repræsenterer styregruppen hele spektrummet af medarbejdere, så som 

forskere, ”almindelige” medarbejdere og assistenter. Medarbejdere, som er knyttet at 

Havstovan med ekstern finansierede midler og Ph.D–studerende, bliver ikke betragtet 

som fastansatte, og har ikke påvirkning på selve målene i kontrakten. 

Nøgleordet for at kunne gennemføre målene i kontrakten er, at der skal implementeres 

registreringer, og at der udvikles programmer som kan håndtere disse registreringer 
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således, at der kan genereres målbare enheder i forhold til de respektive mål – måle på 

outputtet. Citat fra Havstovans direktør: 

”Havstovan's største problem er at finde ud af hvad og hvordan aktiviteterne 

skal måle og om de kan måles. Havstovan har lavet en oracel-database, hvor 

de forsøger at registrere tidsforbruget af nogle forud valgte aktiviteter, men på 

nuværende tidspunkt har de ikke været i stand til at bruge disse data i henhold 

til bevillingen” – altså på outputtet. Og videre ”De arbejder på at få opdateret 

deres hoved-datasamling (BioHag), således at denne opfylder nutidens krav om 

kvalitet, brug og sikkerhed.  Det er derfor ikke 100 % muligt at opgøre enheds-

omkostningerne pt.” 

De økonomiske registreringer bliver gennemført ved hjælp af statens FSL-økonomi-

system. Som nævnt ovenfor bliver almindelige tidsregistreringer gennemført ved hjælp 

af en Oracle-database, som edb-afdelingen har udviklet til formålet. Dette foregår 

således, at da medarbejderne møder op på arbejde, stempler de ind ved hjælp af en 

computer, som står ved indgangen af bygningen. På denne computer har de mulighed 

for at vælge mellem nogle forud valgte aktiviteter, som edb-afdeling har 

programmeret. 

Udover Oracle-databasen har de udviklet et excel-regneark, hvor medarbejderne 

udfører registreringer på de enkelte mål – dvs. at når de arbejder med videnskabelige 

artikler, bliver tidsforbruget registreret i regnearket. Ligeledes registrerer de, hvilke 

konferencer de har deltaget i, samt hvor mange foredrag de har afholdt.  I denne 

forbindelse registrerer de også antal fremmødte. 

Regnearket er placeret på en fælles server, hvor alle medarbejder har adgang til at 

udføre registreringer. Hvorvidt validiteten i datene er sikre nok, er ikke en del af 

afhandlingen, men da alle medarbejder har mulighed for at registrere og at lave 

ændringer i dokumentet, kan der uden tvivl forekomme fejl og mangler i dokumentet.   

Tidsregistreringer har givet udslag i en del diskussion mellem medarbejderne, specielt 

mellem forskerne. Forskerne "lever i deres egen forskerverden", og er således ikke vant 

til at skulle være "almindelige" lønmodtagere, der skal til at lave tidsregistreringer, så 

deres output skal kunne måles. Som forskere mener de, at de tænker i forsker-baner, 
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hvilket vil sige, at de også "producerer", når de har fri fra arbejde og fx når de er under 

bruseren eller slår græsplænen. 

Som ovenfornævnt er Havstovans aktører, Fiskeriministeriet, som har tilsyn med 

Havstovan og skal udfærdige mål- og resultatkontrakt med institutionen med henblik 

på større gennemsigtighed og en mere effektiv institution, hvor man kan blive i stand 

til at måle på outputtet.  

Grundlaget for implementering af kontrakterne skal findes i § 7 i ovenfornævnte 

bekendtgørelse, og er den således en del af aktørerne, som dog kan betragte som ”den 

sorte boks”. 

FSL-systemet benyttes som økonomisystem, hvor alle registreringer af indtægter og 

udgifter skal indføres i systemet. Systemet kan i en vis udstrækning ligeledes benyttes 

til at segmentopdele driften efter institutionens egne ønsker, således at driften bliver 

mere gennemsigtig for politikerne og borgerne. 

Direktøren for Havstovan er ansvarlig overfor fiskeriministeren for, at han varetager 

institutionen efter de regler som institutionen skal virke efter. Det er ligeledes 

direktøren, der er ansvarlig for, at der bliver udfærdiget mål- og resultatkontrakter på 

institutionen, samt at de også er i stand til at gennemføre de mål som er fremsat i 

kontrakten. 

Styregruppen, som er repræsentanter for medarbejderne, har til opgave at formidle 

budskabet fra medarbejderne således, at de får sat de ”rigtige” mål i kontrakten, som 

både medarbejdere og ledelse kan leve med. 

Edb-systemer omfatter forskellige registreringssystemer, som fx FSL-økonomi-

systemet, excel-regneark, hvor de registrerer de forskellige aktiviteter i forhold til 

målene, Oracel-databasen, hvor der registreres tidsforbruget på nogle forud valgte 

aktiviteter, og BioHag-databasen, som indeholder forskningsdata. 

4.3.5  Definition af obligatorisk passagepunkt (OPP) 

Ifølge ANT-teorien skal OPP forstås som en forhandling mellem netværkets aktører, 

der resulterer i skabelsen af et punkt, som alle aktører skal igennem for at nå deres mål, 

se figur 12. 
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Som det fremgår ovenfor, er nøgleproblematikken i casen, at der skal udføres målinger 

og registreringer af forskellige slags ved hjælp af de forskellige edb-programmer, som 

er nævnt nedenfor under aktøren ”Edb-systemer”. Fælles for disse er, at der skal 

udføres registreringer af forskellige slags, for at kunne måle på outputtet – et såkaldt 

performance-målesystem, som skal være med til at skabe større gennemsigtighed. 

Der skal udføres tidsregistreringer, således at man kan allokere tidsforbruget ud på de 

forskellige aktiviteter. Ved at allokere tidsforbruget ud på aktiviteterne, kan man få et 

overblik over, hvordan de økonomiske og menneskelige ressourcer bliver brugt, og på 

den måde have en formodning om, at være i stand til at måle på outputtet og ikke 

mindst på målene i kontrakten. 

Alle forskningsresultaterne bliver registrerede i BioHag-databasen, således at disse i 

nærmeste fremtid kan blive offentlige for aktuelle nationale og internationale forskere. 

Ud over tidsregistreringerne er der mulighed for at segmentopdele driften ved hjælp af 

FSL-økonomisystemet i de mål, man har sat sig for at opnå i mål- og 

resultatkontrakten. 

Ud fra ovenstående kan vi udlede, at nøgleproblematikken eller rettere det 

obligatoriske passagepunkt i casen, således er ”registreringer” af forskellige slags, dvs.: 

”vil medarbejderne udføre registreringer?” 

 

Figur 12 - OPP, Egen tilvirkning 
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4.4  Interessekonstruktion  

Som nævnt i teoriafsnittet forstås interessekonstruktionen, som den proces hvor en 

aktør konstruerer en anden aktørs interesser, således at de andre aktørers interesse ledes 

i retning af OPP, og at de som allierede låses på plads. Dette indebærer også, at den 

initiativtagende aktør søger at afskærme aktører fra påvirkninger fra andre aktører. 

Afskærmning kan ske ved hjælp af virkemidler, som Callon kalder interesse-

konstruktører, dvs. anordninger, processer, mekanikker eller andet, som kan bruges til 

at komme imellem den ønskede allierede og en anden aktør. 

Fælles for Fiskeriministeriet og Havstovan er, at de gennem § 7 i bekendtgørelsen 

vedr. mål- og resultatkontrakter, er blevet pålagt at implementere mål- og resultat-

kontrakter.  

Regeringen har efter regeringsmødet den 2. maj 2005 vedtaget at implementere NPM i 

den offentlige sektor på Færøerne i form af mål- og resultatkontrakter, og er det 

Finansministeriet, som har været ansvarlig for, at dette arbejde er blevet udført. Finans-

ministeriet har benyttet et ekspertpanel, som har bistået med ekspertise til at udfærdige 

bekendtgørelsen og generelle vejledninger til mål- og resultatkontrakter. Bekendt-

gørelsen blev vedtaget den 14. marts 2007, men havde virkning fra 1. januar 2007, 

hvilket betyder, at da man vedtog loven, blev diskussionerne omkring indføring af mål- 

og resultatkontrakter til en sort boks indeholdende elementer i et fast stabilt forhold, 

som det kan være svært at anfægte. 

Som nævnt i teorien er tilstanden i den "sorte boks" stabil og sikker, hvor det kun er 

inputtet og outputtet, der tæller – nemlig at alle offentlige institutioner skal indføre 

mål- og resultatkontrakter. For at fastholde disse ”roller”, benytter Finansministeriet 

eksperterne til at udføre skriftlige vejledninger til mål- og resultatkontrakter, udover at 

der gives personlige vejledninger til institutionerne og ministerierne. 

Finansministeriet administrerer ligeledes økonomisystemet FSL som ifølge § 3 i 

bekendtgørelsen om regnskabssystemet hos staten, er forpligtet til at udføre vejledning-

er til systemet, og at afholde kurser for brugerne for at fastholde aktørerne i rollerne. 
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Fiskeriministeriet er ansvarligt for, at Havstovan implementerer kontrakterne og at 

målene i kontrakterne bliver tilfredsstillende opfyldt.  Da ministeriet har påvirkning på 

bevillingen, er det ministerens interesse, at holde direktøren fokuseret på målene, 

således at det ikke får konsekvenser for institutionen eller direktøren selv.  Citat fra 

direktøren på Havstovan: 

”På nuværende tidspunkt har det ingen konsekvenser, hverken for de ansatte 

eller overfor ministeriet, såfremt de ikke formår at opfylde kriterierne i mål- og 

resultatkontrakten. Direktøren er dog af den opfattelse, at dette er et punkt, som 

de i den kommende tid bliver nødt til at forholde sig til. 

 

Der har været tale om en prøveperiode, så en af årsagerne til manglende 

opfyldelse af kontrakterne kan fx være urealistiske mål. En anden årsag kan 

være, at der skal tages hensyn til den finansielle "ramme", således at man 

sikrer sig, at kontrakterne er stærkt forankret i denne - dette fordi det ikke giver 

nogen mening at planlægge en masse i en kontrakt, såfremt der ikke er 

sammenhæng mellem bevillingen og "kravene" i kontrakten.” 

Fiskeriministeriets holdning til dette er, at: 

"Det kan ikke besvares i et enkelt svar.  Det kommer alt an på situationen, og 

hvor stor margenen er mellem de fremsatte mål og de opnåede mål." 

Havstovan skal fastholde et sæt af roller, for at kunne gennemføre målene i kontrakten, 

som omfatter både udvikling af edb-programmer, oplæring og kurser til medarbejdere 

og investeringer i materialiteter, som kan være med til at fastholde rollerne. 

Ovenfor er der blevet udvalgt nogle aktører i Havstovan, som er direktøren, styre-

gruppen og edb-systemer, herunder Oracel, excel-regneark, FSL-systemet og BioHag. I 

kontrakten mellem ministeriet og Havstovan, hvor direktøren er hovedansvarlig 

overfor, at institutionen overholder målene i kontrakten, fastholdes direktøren i rollen 

af ministeriet, som kan belønne eller revse direktøren og institutionen ved at forhøje 

eller reducere bevillingen til institutionen eller som en sidste udvej at afskedige 

direktøren, såfremt målene i kontrakten ikke bliver tilfredsstillende opfyldt. Citat fra 

eksperterne: 
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”Der kan være flere grunde til, at institutionen ikke opnår målene i kontrakten. 

Første gang institutionen laver en mål- og resultatkontrakt kan ambitions-

niveauet fx være sat for højt. De første par år skal ses som forsøgsår, hvor man 

justerer målene til den faktiske produktion. 

 

Dog skal siges, at i de tilfælde hvor institutionen år efter år ikke formår at nå 

målene i kontrakten, har direktøren et forklaringsproblem, og vil hans stilling 

alt andet lige være i fare”.  

Direktøren har ligeledes udvalgt en styregruppe, som også skal indrulleres i netværket, 

som en af aktørerne. Citat fra direktøren på Havstovan: 

”Havstovan har en flad organisationsstruktur og der blev oprettet en arbejds-

gruppe blandt alle medarbejderne, der startede med at formulere en mission og 

en vision, som byggede videre på den målsætning, som de havde i forvejen. 

 

Det tog noget tid at få formuleret en mission og en vision, men det var en 

lærerig proces. Alle medarbejderne var engagerede i processen, og de er 

tilfredse med den foreliggende kontrakt, som de vil udvide og bygge videre på i 

de kommende år.” 

Styregruppen fastholdes i rollen, ved at der jævnligt afholdes møder, hvor 

medlemmerne i styregruppen er talerør for medarbejderne på afdelingerne. Det er 

direktøren, som er formand for styregruppen, og er det ham som fastholder 

medlemmerne i styregruppen til målene, ved jævnligt at afholde møder, og ved at 

opfordre dem til at få afdelingerne til at deltage aktivt i arbejdet. 
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Som nævnt i problematiseringen er nøgleproblematikken i hele casen målinger på 

outputtet, og nævner direktøren bl.a. andet at: 

”Havstovan’s største problem er at finde ud af hvad og hvordan aktiviteterne 

skal måles og om de kan måles. Havstovan har lavet en Oracel-database, hvor 

de forsøger at registrere tidsforbruget af nogle forud valgte aktiviteter, men på 

nuværende tidspunkt har de ikke været i stand til at bruge disse data i henhold 

til bevillingen" - dvs. i henhold til FSL-systemet. 

 

"De arbejder ligeledes på at få opdateret deres hoved-datasamling (BioHag), 

således at denne opfylder nutidens krav om kvalitet, brug og sikkerhed.” 

 

For at fastholde aktørernes interesse i retning af OPP, har Havstovan investeret i et 

registreringssystem, Oracel-database, og oplæring af programmet, som edb-afdelingen 

har udviklet, med henblik på at registrere tidsforbruget hos institutionen. Det er 

ligeledes et ufravigeligt krav fra ledelsen, at alle medarbejderne benytter dette 

registreringsprogram, da tidsregistreringen knyttes til den enkelte medarbejders 

tidsnorm. 

Udover Oracel-databasen har Havstovan udviklet excel-regneark, som benyttes til at 

supplere de registreringer, som Oracel-databasen ikke i øjeblikket kan håndtere. 

Medarbejderne fastholdes til at benytte disse registreringer, da disse registreringer har 

direkte tilknytning til målene i kontrakten, og ikke mindst til de krav, som Havstovan 

sætter til sine medarbejdere om, at de bl.a. skal publicere 0,8 videnskabelige artikler pr. 

år.  

På det videnskabelige felt fastholdes aktørerne til at benytte BioHag-databasen, der 

indeholder videnskabelige forskningsdata, og som bl.a. giver institutionen aner-

kendelse på internationalt plan for sine forskningsdata. Disse data bruges bl.a. som 

dokumentation i forhandlinger om fiskerirettigheder og dokumentation for ved lige-

holdelse af fiskeristanden på de færøske fiskeriområder. Havstovan har investeret 

mange penge på dette område, og ønsker fortsat at gøre investeringer for at sikre 

validiteten og sikkerheden af datene. 
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4.5  Indrullering 

Ved indrullering defineres og koordineres rollerne. Callon beskriver indrullering som 

en vifte af teknikker, hvorved aktører bringes til at udfylde bestemte roller, således at 

interessekonstruktionen rent faktisk omsættes i deltagelse. 

Der er imidlertid ingen garanti for, at interessekonstruktionen fører til alliancer, dvs. 

faktisk indrullering. 

Problemstillingen ved indrullering er at oversætte spørgsmål til mere bestemte 

udsagn
36

.  Et eksempel kan fx være: "medarbejderne på Havstovan ønsker at gennem-

føre registreringer, således at man kan måle på deres output". 

Ved indrullering er det vigtigt, at aktørerne er villige til at gennemføre de opgaver, der 

er pålagt dem. 

4.5.1 Definering af roller 

Det første led i indrulleringen vil være at definere roller for de identificerede aktører 

under "Problematiseringen". 

Finansministeriet 

Finansministeriets aktører er eksperterne, der medvirkede i udarbejdelse af prospektet 

samt økonomisystemet FSL, som Finansministeriet er ansvarlig overfor, jævnfør § 3 i 

loven.  Eksperternes opgave er, som ovenfor nævnt, at udarbejde skriftlige 

vejledninger til mål- og resultatkontrakter, udover at der gives personlig vejledning til 

institutionerne og ministerierne. Finansministeriet administrerer ligeledes økonomi-

systemet FSL, udarbejder vejledninger til systemet, og afholder kurser for brugerne for 

at fastholde aktørerne i rollerne.  Derfor tillægges eksperterne rollen som talsmænd for 

Finansministeriet. 

FSL's rolle er at kunne håndtere alle data, så driften i den offentlige sektor kan 

afspejles i segment-opdelingen i bevillingen som også danner grundlag for opsætning-

en af finanslovene og at denne til hver en tid kan give den nødvendige gennem-

sigtighed for politikerne og den almene borger. 

                                                           
36

 Michel Callon, Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the 
fishermen of St Brieuc Bay, pg. 374 
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Fiskeriministeriet 

Fiskeriministeriets aktører er ministeren og departementschefen samt økonomisystemet 

FSL.  Departementschefen er hovedansvarlig for kontrakterne, og har derfor rollen som 

den tilsyns- og kontrolmyndighed, til hvilken Havstovans direktør refererer direkte til – 

det er Fiskeriministeriet som ansætter og kan afskedige direktøren. FSL's rolle er at 

danne datagrundlag for oplysningerne i kontrakterne, samt at øge den økonomiske 

gennemsigtighed i Havstovan, og er således medvirkende til at retfærdiggøre institu-

tionens bevilling. 

 

Havstovan 

Havstovan’s aktører er direktøren, styregruppen og diverse registreringsdatabaser.  

Direktøren er ansvarlig for, at kontrakterne overholdes, hvorfor han indtager rollen 

som tilsyns- og kontrolmyndighed.  Styregruppen repræsenterer alle medarbejderne, 

således at de har rollen som talsmænd på vegne af alle medarbejderne på Havstovan, 

og skal sørge for at få dem alle indrulleret.  Databasernes roller vil være at danne 

grundlag for de respektive oplysninger, der skal benyttes ved registrering af tiden samt 

andre omkostninger, så disse som en helhed kan udgøre et pålideligt grundlag for de 

afgørelser der skal tages, både internt og eksternt i institutionen, og ikke mindst danne 

grundlag for, at de respektive mål i kontrakten kan måles. 

4.5.2 Koordinering af rollerne 

Som ovenfornævnt i teoriafsnittet er der flere strategier, hvorpå man kan indrullere de 

forskellige aktører.  Fx ved at forføre dem, overtale dem eller ved at udøve fysisk vold 

imod dem. 

De mest hensigtsmæssige metoder i den henseende vil være at benytte "overtalelses-

momentet" evt. kombineret med "forførelsesmomentet".  Dette grundet de omstændig-

heder, at der er tale om voksne og hovedsagelig veluddannede mennesker, der godt kan 

se fordele og ulemper med idéen i at udarbejde mål- og resultatkontrakter.  Problemet 

ligger på den anden side for det meste i, at selve målene måske er urealistiske, set fra 

flere af medarbejdernes synsvinkler, og kan det være et incitament for at medarbejder-

ne ikke er så villige til at lade sig indrullere i rollerne, da de føler, at ledelsen pålægger 

dem urimelige og uopnåelige krav, der ikke kan realiseres.   
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I forbindelsen med vedtagelsen af loven med at implementere mål- og resultat-

kontrakter i den offentlige sektor, er direktøren på Havstovan nødsaget til at indrullere 

sig i rollen, således at han som direktør for institutionen følger de lovkrav der er pålagt 

institutionen. Citat fra direktøren: 

”Der er 2 årsager til, at Havstovan har implementeret mål- og 

resultatkontrakter.  Den ene er i henhold til bestemmelserne i § 7 i bekendt-

gørelse nr. 22 fra 14. marts 2007 om statens regnskabssystem m.m., der har 

vedtaget lovpligtig mål- og resultatstyring for ministerierne og de 

underliggende institutioner gældende fra 1. januar 2010. Den anden årsag er, 

at Fiskeriministeriet fremsatte ønske om at få Havstovan med i et pilotprojekt, 

som en af de første færøske institutioner, der udformede mål- og resultat-

kontrakter.” 

 

Styregruppen 

For at indrullere medarbejderne, nedsatte direktøren på Havstovan en styregruppe til at 

arbejde med mål- og resultatkontrakten, men medarbejderne er af den opfattelse at 

indrulleringen ikke har været tilfredsstillende, citat fra medarbejderne: 

 

”Det er vores opfattelse, at målene i kontrakten ikke er særlig synlige overfor 

de medarbejdere, der ikke er med i styregruppen, bestående af nogle ansvarlige 

medarbejdere. Dog bliver målene taget frem på medarbejdermøderne og også 

hen mod årsafslutningen, hvor man diskuterer, om man har nået målene eller 

ej.” 

 

Det fremgår af interviewet, at direktøren og medarbejderne har klart forskellig 

opfattelse af situationen, idet at direktøren under interviewet gav udtryk for, at: 

”medarbejderne været med i hele processen og har taget godt imod mål- og 

resultatkontrakten. Institutionen har altid haft en flad organisationsstruktur og 

er dette også medvirkende til, at medarbejderne har ladet sig indrullere.” 
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Medarbejderne er endvidere af den opfattelse at: 

”…kontrakten bliver udarbejdet "hen over hovedet" på de menige med-

arbejdere. Styregruppen udfærdiger for det meste kontrakten og har kontakt til 

de respektive ledere, hvorefter der videreinformeres på medarbejdermøderne. 

De projektansatte (de som er knyttet til eksternt finansierede midler) har dog 

ikke haft nogen indflydelse på udarbejdelsen af kontrakten.” 

 

Det fremgår tydeligt ovenfor, at der stor forskel af ledelsens succes opfattelsen af 

indrulleringen i forhold til medarbejderens opfattelse. Det virker som om ledelsen har 

fejlfortolket, hvilken funktion styregruppen har til indrulleringen af medarbejderne, og 

hvordan disse aktører kan fastholdes i rollerne. 

 

De interviewede medarbejderne var af den opfattelse, at målene i kontrakten i stor grad 

afspejler den lovpligtige funktion, som institutionen skal udføre, men at: 

”..de andre mål kommer direkte fra forskernes egne interesser, som man så 

prøver at få ind i en kontrakt. Det er vores opfattelse, at indrulleringen ikke 

kommer længere ned i hierarkiet end til forskerne. Og såfremt folk er meget 

ophængt i arbejdet, ser man en tendens til, at de holder lav profil for at undgå 

at blive pålagt endnu større arbejdsbyrde. De er begge to af den opfattelse, at 

det kunne være en god idé at rotere, således at alle medarbejderne på skift blev 

nødt til at sætte sig ned og fundere over institutionens mål, dvs. være aktive 

medlemmer i styregruppen. På den måde vil alle medarbejderne bedre kunne 

komme til at føle sig mere eller mindre indrulleret i processen.” 

Medarbejderne havde ligeledes den opfattelse, at ledelsen prioriterede målene forkert 

og ikke havde taget højde for at reducere kravene til de enkelte medarbejdere i takt 

med, at de blev pålagt andre arbejdsopgaver. Fx fremgik det af interviewet med 

medarbejderne fra styregruppen, at det faktum at uanset hvor stor del af arbejdstiden 

en medarbejder bruger på at fremskaffe eksternt finansierede projekter, vil kravet om  
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publicering af 0,8 videnskabelige artikler pr. år ikke blive nedjusteret. Citat fra 

medarbejderne: 

”Det med at skrive en artikel er ikke noget, man bare kan ryste ud af ærmet.  

Dette er rimelig tidskrævende. Det er en konstatering, at virksomheden 

opfordrer medarbejderne til at skaffe ekstern finansiering, samtidig med at de 

også skal forsøge at opfylde målene i kontrakten. Dette er absolut et problem, 

da man fx bruger 30% af arbejdstiden på projekter, samtidig med at man fx 

skal opfylde målene med at publicere 0,8 videnskabelige artikler pr. år.” 

Direktørens intention er dog, at medarbejderne tilføres større ekspertise og at der gives 

plads til personlig udvikling: 

”På længere sigt vil det være en betingelse for institutionens "overlevelse", at 

medarbejdernes kvalifikationer og motivation er i top.  Derfor er der også i 

mål- og resultatkontrakterne sat som mål, at medarbejderne skal have de bedst 

mulige faglige kvalifikationer, ved fx at muliggøre deltagelse på faglige møder 

og relevante kurser efter behov. Man satser også på, at alle forskere er Ph.D.-

kompetente. Dertil kommer deres medarbejderpolitik om, at hver medarbejder 

skal bruge minimum 10% af arbejdstiden til at styrke deres faglige 

kompetencer gennem fx kurser, konferencer, interne møder og faglitteratur.  

Dette er et selvsagt krav, for at Havstovan skal være i stand til at udføre de 

opgaver, denne er blevet pålagt – der er jo tale om en videnskabelig 

institution.” 

Ifølge Havstovan har man ikke nået disse mål i finansåret 2009.  Dette vil derfor kræve 

gensidig kommunikation og diskussion med medlemmerne af styregruppen, som vil 

konferere med sit bagland, for at sikre, at man kan forhandle sig til noget, som alle 

parter kan leve med. Dette vil uden tvivl være medvirkende til at øge chancerne for, at 

målene i mål- og resultatkontrakterne kan nås. 
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Dertil kommer de medarbejdere, der ikke har været medlemmer i styregruppen som 

har en tendens til at være passive, for ikke at blive pålagt endnu større arbejdsbyrde.  

Derudover har de ikke engageret sig i selve processen med udarbejdelse af mål- og 

resultatkontrakter, selv om de har haft mulighed herfor. Citat fra medarbejderne: 

”De medarbejdere, der ikke var med i styregruppen, var generelt passive, 

hvilket måske skyldes, at ledelsen ikke har været i stand til at involvere 

(indrullere) alle medarbejderne i processen.” 

En mulig løsning på indrullering af disse medarbejdere kunne, ifølge de interviewede 

medarbejdere være, at der blev rotation i styregruppen, således at alle medarbejderne 

på et eller andet tidspunkt var direkte involverede i processen, og på den måde blev 

mere ansvarlige for udarbejdelse af kontrakterne. 

Den tredje ovenfornævnte strategiske mulighed er udøvelse af "fysisk vold", jævnfør 

eksemplet med kammuslingerne, hvor "rovfiskene" blev afskåret fra larverne.  I 

eksemplet med Havstovan kunne man fx forsøge at afbryde forbindelsen mellem 

forskerne og deres "forskerverden" ved at gøre lønudbetalingerne betinget af, at der 

blev udarbejdet registreringer.  Derved ville man være i stand til at eliminere og 

mindske en faktor, der ellers ville kunne påvirke deres vilje til at udføre registreringer.  

Såfremt man vælger at præsentere denne løsning, bør man dog være opmærksom på 

mulige bestemmelser, som fremgår af de respektive fagforeningers kontrakter. 

Motivationsfaktorer 

Ville indføring af direktørkontrakter være en mulig løsning for en bedre indrullering af 

medarbejderne, og ville man opnå en større succes med opnåelse af målene i 

kontrakten? Kunne direktørkontrakter være en motivationsfaktor i sig selv? Det skal 

dog indledningsvis siges, at Finansministeriet ikke har gjort sig nærmere tanker om 

hvordan og om implementering af disse skal ske på Færøerne. Direktørens opfattelse af 

idéen var ligeledes tvivlsom, og var han af den opfattelse, at sådanne kontrakter kunne 

ødelægge den ellers så gode arbejdsstemning på institutionen. 
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Et bud fra medarbejderne var også, at: 

"da direktøren i tilfælde af direktørkontrakter vil have resultataflønning som 

incitament, vil det evt. kunne tænkes, at man overfor direktøren kunne 

"forhandle" sig til ens egne fordele, afhængig af om målene bliver nået eller 

ej". 

Dette ville således kunne være et incitament for medarbejderne, hvilket dog næppe vil 

være gældende for assistenterne.  Såfremt man har hensigt at indføre disse kontrakter 

bør man i hvert fald fastlægge grænsen for, hvem der kan få resultatløn. 

For at citere direktøren: 

 "er resultat-løn ikke blevet praktiseret, og vil den muligvis udgøre en vis risiko, 

da indbyrdes konkurrence evt. vil kunne skade det teamwork, medarbejderne er 

så glade for".  

Ovenstående citat kan være en indikation om, at direktøren har "fingeren på pulsen" og 

at han er vidende om, hvad der foregår mellem medarbejderne, samt hvad der evt. kan 

skade samarbejdet.  For at kortlægge, om dette er tilfældet, blev samme spørgsmål 

stillet medarbejderne om, hvad de syntes om implementering af direktørkontrakter.   

Medarbejderne var begge af den opfattelse, at en egentlig direktøraflønning i forhold til 

nåede mål ikke ville være incitament nok til at få medarbejderne til at yde mere: 

"Dette ville dog uden tvivl være medvirkende til, at direktøren ville gøre en 

større indsats for at nå målene, ved evt. at "skubbe" mere til medarbejderne".   

Et alternativt bud på resultataflønning kunne ifølge medarbejderne være noget, der 

lignede norsk praksis.  I Norge kan en forsker, når denne har udarbejdet x-antal 

artikler, ansøge om at blive opgraderet fra fx at være "forsker 3" til "forsker 2" … for 

til sidst at blive forskerdirektør.  Der er her tale om, at man kan stiger i anciennitet og 

derved få mulighed for højere aflønning. 

Både medarbejderne og direktøren er således som udgangspunkt enige i, at 

implementering af direktørkontrakter ikke i sig selv er en motivationsfaktor for opnåel-

se af målene i mål- og resultatkontrakterne. 
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I prospektet vedrørende ”bevillingssystemet” bliver direktørkontrakter nævnt, men 

ifølge eksperterne i Finansministeriet har man ikke gjort sig nærmere overvejelser om 

og hvordan disse skal implementeres.  De er endvidere begge i tvivl, om de såkaldte 

direktørkontrakter vil give nogen positiv effekt på institutionerne.  Tværtimod er det 

deres opfattelse, at det vil kunne give den modsatte effekt.  

Ved en evt. senere implementering af direktørkontrakter, er der således diverse 

aspekter, der grundigt bør overvejes for at sikre, at disse får den tilsigtede virkning for 

institutionen. 

Det kunne derfor være nærliggende at overveje en aflønningsform med mulighed for 

øget anciennitet, der lignede den norske model.  Såfremt dette skulle blive aktuelt, bør 

man være opmærksom på de mulige risici, der kunne være knyttet hertil, og som 

direktøren også har påpeget.  Disse kunne fx være i form af indbyrdes konkurrence 

samt det tilfælde, at ikke alle medarbejdere har mulighed for at være med i en lignende 

ordning.  Dertil kommer, at der også skal tages hensyn til evt. regler angående de løn-

mæssige forhold, som muligvis skal justeres, før dette kan implementeres. 

Ifølge Finansministeriets eksperter, kunne en anden motivationsfaktor for at udføre 

registreringer være,: 

"at have sammenlignelige tal, der giver mening for institutionen og 

medarbejderne.  At man har ønsker om at gøre tingene bedre, og at målene er 

sammenlignelige med andre lignende institutioner." 

Dette kræver samtidig, at man har mulighed og adgang til at benchmark'e med andre 

forskningsinstitutioner, hvilket forudsætter, at datagrundlagene er pålidelige, som end-

videre er betinget af, at der udføres investeringer i opdatering af hoveddatasamlingen 

mv. 

Ledelsens og repræsentanternes opfattelse af målene i kontrakten synes heller ikke at 

være sammenfaldende. Fx sættes der specifikke krav til forskerne om, at de skal frem-

stille 0,8 videnskabelige artikler om året, samtidig med at de skal være proaktive med 

at søge efter eksterne finansielle midler, samt at de selv skal være med i projekterne.  
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Citat fra medarbejderne: 

”I denne forbindelse er det også vigtigt, at man er i stand til at differentiere 

mellem opgaverne og målene. Fx hvis enkelte personer bruger 50% af deres tid 

til at bidrage med oplysninger til ministeriet, fx i forbindelse med makrel-

kvoter, kan disse personer ikke samtidig blive pålagt at fremstille 

0,8 videnskabelige artikler om året. Derfor må dette krav reduceres til fx 0,4 

artikel om året, dvs. en artikel hvert tredje år.” 

Dette forårsager også, at medarbejderne tit arbejder langt mere end det, der er 

normeret, uden at de får betaling for dette, samtidig med at de skal opfylde målene i 

kontrakten.  Dertil opstår så spørgsmålet, hvordan de skal få tid til målet om at med-

arbejderne skal bruge 10% af arbejdstiden til efteruddannelse og selvudvikling. Her 

bliver det nødvendigt, at ledelsen og medarbejderne får en dialog i gang angående 

disse mål, samt en løsning på, hvordan disse i fremtiden skal kunne opnås. Citat fra 

medarbejderne:  

”Det er generelt et problem, at ledelsen ikke har taget højde for at reducere 

kravene til de enkelte medarbejdere, som er involverede i eksternt finansierede 

projekter. Da ledelsen har medarbejdermøde, bliver medarbejderne næsten 

hver gang påmindet om, at de skal forsøge at fremskaffe eksternt finansierede 

midler.” 

Vi kan ud fra kontrakten for finansåret 2010 konkludere, at de bl.a. ikke formåede at 

opfylde kravene til medarbejdernes selvudvikling og publicering af 0,8 videnskabelige 

artikler. Dette er således et reelt problem, som ledelsen bør forholde sig til, og har 

medarbejderne således delvis haft ret i sin kritik. 
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Edb-systemer 

For at kunne udføre målinger på målene i kontrakten er det nødvendigt med 

investeringer i udvikling af programmer, der kan håndtere disse målinger.  Der skal 

ligeledes investeres i tid i at vejlede brugerne til at benytte disse programmer på en 

forsvarlig måde, således at registreringerne bliver så nøjagtige som muligt, og kan give 

et retvisende billede af de mål, som man ønsker at måle. 

På trods af at institutionen har udviklet disse programmer, er det direktørens opfattelse: 

”at mål- og resultatkontrakterne ikke har medført merarbejde for personalet. 

De har selv udviklet et program, hvor de registrerer forud valgte 

arbejdsopgaver, som de bruger til registrering i henhold til mål- og resultat-

kontrakten.  De benytter et ind- og udstemplingssystem og var allerede godt i 

gang med registreringerne, før Fiskeriministeriets henvendelse om indføring af 

mål- og resultatkontrakter.” 

Til trods for at registreringer i en vis ustrækning burde medføre merarbejde for de 

ansatte, var det deres opfattelse: 

”at det med at registrerer målene i resultatkontrakten ikke er nogen ekstra 

belastning, som er til gene for dem. Det vigtigste er at få det ind i den daglige 

rutine, således at man husker at få det gjort til de enkelte opgaver og mål.” 

Trods at medarbejderne har accepteret og indrulleret denne aktør i deres daglige 

rutiner, er de dog i tvivl om, hvilken effekt disse registreringer har for institutionen. 

Medarbejderne er af den opfattelse, at det er en god idé at indføre registreringer, da de 

er blevet mere bevidste om, hvad de laver og hvad der skal til for at udføre opgaverne.  

De er enige i, at det er vigtigt, at få tidsregistreringen indarbejdet i den daglige rutine, 

så de enkelte opgaver og projekter bliver registreret så korrekt som muligt, men: 

”de er begge i tvivl om, hvorvidt mål- og resultatkontrakten er med til at øge 

effektiviteten. Dog kan man ud fra registreringerne konstatere, hvad der hidtil 

er blevet produceret, og hvor langt man er kommet i henhold til de mål, man 

har sat sig. Hvorvidt dette har været medvirkende til øget effektivitet er 

tvivlsomt.  Man er mere af den opfattelse, at såfremt man ikke nåede målene, 
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kunne årsagen måske være, at ledelsen havde prioriteret de økonomiske og 

menneskelige ressourcer forkert i henhold til målene.” 

Derved har man også mulighed for at følge op på, hvor mange ressourcer man har 

brugt på de forskellige projekter - også i de tilfælde, hvor man arbejder på tværs over 

afdelinger.  De er endvidere af den opfattelse, at dette både kan bruges internt og 

eksternt i institutionen, og at man således også bedre burde være i stand til at prioritere 

arbejdsopgaverne og målene i henhold til de økonomiske og menneskelige ressourcer 

på institutionen. 

Eksperterne er dog af den opfattelse, at indføring af registreringer, som bliver segment-

opdelt, alt andet lige burde føre til en mere effektiv institution: 

”Hvad angår Havstovan, mente medarbejderne jo ikke, at mål- og resultat-

kontrakterne havde forårsaget større effektivitet. Men de var blevet mere 

bevidste om, hvad aktiviteterne koster og hvor mange ressourcer man bruger 

på de forskellige aktiviteter.  Derved kunne de nemmere sætte tal på 

aktiviteterne og disponere i henhold til de mål, der er sat i mål- og resultat-

kontrakterne. I følge eksperterne vil dette så samtidig forårsage, at man 

gradvist vil blive mere effektiv, måske uden at man selv bemærker det.” 

Trods at der er en generel uenighed om hvilken effekt disse registreringer har for 

medarbejderne og institutionen, er ledelsen og medarbejderne af den opfattelse, at det 

er nødvendigt at udføre registreringer af forskellig slags, da man ud fra registreringerne 

kan konstatere, hvad der hidtil er blevet produceret, samt hvor langt man er kommet i 

henhold til de mål, man har sat sig.  Såfremt man ikke har kunnet nå de fastsatte mål, 

vil en nærliggende årsag måske kunne være, at ledelsen har prioriteret de økonomiske 

og menneskelige ressourcer forkert i henhold til målene. 
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De fleste institutioner bruger i dag økonomistyringssystemet (FSL), som staten har 

udviklet, og er det eksperternes opfattelse, at institutionerne generelt har en god 

økonomistyring, og er det deres ambition med implementeringen af mål- og 

resultatstyring: 

"at institutionerne ville opdele deres arbejdsopgaver i hovedområder, som 

således kunne udmøntes i en mål- og resultatkontrakt.  Deres mål kunne 

således være, at lave forbedringer indenfor de enkelte områder.  På denne 

måde skulle de være bedre i stand til at vurdere, hvor meget de enkelte områder 

koster." 

Selvom direktøren ikke mener, at mål- og resultatkontrakter i sig selv har medvirket til 

større effektivitet i institutionen, er han dog overbevist om, at institutionen på flere 

områder er blevet bedre til at prioritere opgaverne, da de nu har en bedre fornemmelse 

af, hvor mange økonomiske og menneskelige ressourcer der skal til for at udføre de 

enkelte opgaver. 

Eksperterne påpegede også, at: 

"det ofte har været et problem, at ministerierne ikke har fremsat ønsker om, 

hvad de forventer, at institutionerne skal producere, med det resultat, at institu-

tionsledere hvert år har fået en bevilling, uden egentlig at vide hvad de skulle 

bruge pengene til.  De har prøvet efter deres egen overbevisning at disponere 

så godt de kunne.  Ser vi nærmere på ”Valkon”-rapporten om sygehusvæsenet, 

viser det sig, at det er overlægerne på sygehuset, der fører helsepolitik og ikke 

politikkerne, idet der mangler kommunikation mellem sygehusvæsnet og den 

politiske myndighed. 

Det er således vigtigt at få en udmelding fra ministerierne om, hvad det er de 

ønsker med institutionerne og muligvis med en prioriteringsliste af målene i en 

periode på 3 til 5 år." 
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Fiskeriministeriets departementschef er ligeledes overbevist om, at man vil opnå mere 

effektive institutioner.   

"Kontrakterne kan være med til at ledelsen efterrationaliserer de opgaver som 

de udfører i henhold til de nye prioriteringer, således at de opgaver som ikke 

har så stor betydning bliver nedprioriterede eller helt fjernede." 

En af institutionens vigtigste databaser er BioHag, som er deres hoveddatabase fyldt 

med forskningsresultater. Der bliver arbejdet på at få opdateret denne database, således 

at denne opfylder nutidens krav om kvalitet, brug og sikkerhed. 

Opdateringen af hoved-datasamlingen har været et element i samtlige mål- og resultat-

kontrakter, uden at der er blevet afsat finansielle midler til dette.  Som det fremgår 

ovenfor, er hovedformålet med implementering af mål- og resultatkontrakter, at man 

bedre skal kunne være i stand til at prioritere og bestemme hvilket output man ønsker 

sig.  Dertil kræves, at outputtet skal kunne måles, hvilket forudsætter at det skal kunne 

opgøres pålideligt.   

 

Medarbejderne har ligeledes udfærdiget et excel-regneark, som ligger ude på et fælles 

drev og som alle har adgang til. På dette regneark registrerer medarbejderne 

aktiviteterne.  Hvis fx en medarbejder har holdt et foredrag, noterer denne, hvor meget 

tid han har brugt i forbindelse med foredraget samt hvor mange der var fremmødt til 

foredraget. Ligeledes noterer den, som skriver en artikel, hvor megen tid han bruger på 

den specifikke artikel - dette er efter deres opfattelse ikke tidskrævende og føles ikke 

som en belastning for medarbejderne. 

Da regnearket er tilgængeligt for alle de ansatte og da disse således har mulighed for at 

ændre i dataene, kan det være tvivlsomt, hvor sikre disse data er.  Her er der således en 

iboende risiko for, at der kan blive "manipuleret" med dataene - tilsigtet som utilsigtet. 

Også her kræves der foranstaltninger, for at dataene skal kunne være pålidelige og for 

således at sikre deres validitet. Dette kunne fx dels blive afhjulpet ved at sikre 

regnearket, således at det var "protected" og at det kun i begrænset omfang var muligt 

at redigere i det. 
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4.6  Mobilisering 

Mobilisering er at mobilisere enheder, der ikke var det i forvejen. 

Ved mobilisering sikres koblingen mellem talsmændene og de aktører, disse repræsen-

terer.  Ifølge Callon transformerer mobilisering til aktiv støtte eller handling, hvilket vil 

sige, at der i dette moment fokuseres på, hvordan talsmændene performer og aktivt 

arbejder for projektets udvikling og stabilisering. 

For at "projektet" skal lykkes, er det nødvendigt at klarlægge, hvem der taler på vegne 

af hvem, samt hvem der repræsenterer hvem. 

Ved udnævnelse af talsmænd og overenskomst med nogle ligheder, forskydes 

aktørerne først for derefter at blive samlet igen et bestemt sted på et bestemt 

tidspunkt
37

. 

I nærværende case med Havstovan er formålet med styregruppen, at de skal være 

talsmænd, der repræsenterer alle medarbejderne. Formålet med edb-systemerne er, at 

de skal være med til at sikre korrekte målinger af målene, som institutionen har fremsat 

i kontrakten, mens direktøren er talsmand for selve mål- og resultatkontrakterne.  

Finansministeriet er talsmænd for FSL-systemet og forankring af mål- og resultat-

kontrakterne i finansloven, mens Fiskeriministeriet fungerer som talsmænd, der skal 

sikre, at institutionen gennemfører mål- og resultatkontrakter og skaber større gennem-

sigtighed af driften på institutionen.  

Mål- og resultatkontrakten for 2008, der samtidig var Havstovans første, blev 

underskrevet den 7. december 2007.  Ifølge eksperterne blev afgørelsen om implemen-

tering af mål- og resultatkontrakter taget af det færøske finansministerium i § 7 i 

bekendtgørelse nr. 22 fra 14. marts 2007 om regnskabssystem hos staten.  Efter hen-

vendelse fra Fiskeriministeriet indvilligede Havstovan i at medvirke i projektet, som 

blev udført som et pilotprojekt blandt nogle forud valgte institutioner. 

For at implementeringen af disse kontrakter skulle kunne anvendes til formålet, således 

at man havde mulighed for øget gennemsigtighed i den offentlige sektor, samt at disse 

skulle kunne anvendes som forvaltningsredskab ved fx. justering af bevillinger, havde 

                                                           
37

 Michel Callon, Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the 
fishermen of St Brieuc Bay, pg. 380 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

94 
 

Finansministeriet på forhånd et veludviklet økonomisystem (FSL-systemet).  Dette 

regnskabsprogram er velfungerende og stabilt, hvorfor indrulleringen af denne aktør 

må anses for værende succesfuld.  På nuværende tidspunkt kan det derfor anses som 

værende en sort boks. 

Hvad angår den videre mobilisering af de øvrige databaser, fremgår det af mål- og 

resultatkontrakten for 2010, at der stadig ikke er foretaget opdateringer af BioHag-

databasen, der jo er Havstovans grundlag for dokumentation af bl.a. fiskeribestanden. 

Årsagen til dette er, at bevillingen er reduceret, hvorfor arbejdskraft er blevet flyttet fra 

kerneaktiviteter til de eksternt finansierede projekter.  Da det er direktørens opgave at 

sikre Havstovans årlige bevilling, samt at prioritere, hvad denne skal bruges til, kan 

man fristes at udlede, at han ikke har formået at mobilisere de pågældende aktører i 

denne forbindelse.  Da BioHag-databasen er en grundlæggende forudsætning for, at 

Havstovan kan registrere deres forsknings-resultater pålideligt, og være med til at give 

dem nationale og internationale anerkendelser, må dette anses for værende en signifi-

kant mangel, der bør prioriteres højt i de kommende mål- og resultatkontrakter. 

Da styregruppen udfærdigede målene i kontrakten, var repræsentanterne ude i 

afdelingerne for at diskutere disse med afdelingscheferne.  Således havde de andre 

medarbejdere mulighed for at få indflydelse, hvilket alt andet lige burde være med-

virkende til ønsket om indrullering.   

En faktor, der kan tænkes at være umotiverende for forskerne, således at disse ikke 

prioriterer indrulleringen særlig højt, kan være kravet om publicering af 0,8 viden-

skabelige artikler pr. år, jævnfør ovenfor.  Såfremt man samtidig er optaget af andre 

opgaver, som fx at skulle bidrage med oplysninger til ministeriet i forbindelse med 

makrel-kvoter eller med andre eksternt finansierede projekter, vil dette krav være 

urealistisk og bør derfor justeres.  I denne forbindelse er det vigtigt, at man er i stand til 

at differentiere mellem de opgaver, som bliver pålagt de respektive medarbejdere og de 

krav man sætter til de samme medarbejdere i henhold til de generelle mål for institu-

tionen. 

Nu, hvor der bliver afholdt medarbejdermøder og tilfredshedsanalyser, efter at 

Havstovan har sat sig disse som mål i kontrakten, bliver ledelsen regelmæssigt 

påmindet herom, for at lede opmærksomheden hen på prioriteringerne i kontrakten, 
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således at de på denne måde så vidt muligt bliver gennemført.  Generelt er med-

arbejderne af den opfattelse, at det er en god idé med registreringerne, da man således 

bedre kan være i stand til at prioritere i henhold til målene i kontrakterne.  Så umiddel-

bart synes projektet med indførelse af registreringer at være succesfuldt, hvor 

medarbejderne har ladet sig indrullere og man har opnået stabilitet. 

Det fremgår nemlig ikke af interviewene, at der er medarbejdere, der modsiger sig im-

plementeringen af mål- og resultatkontrakter med tilhørende registreringer.  Der er dog 

flere, der er passive og man bør være opmærksom på, at disse kan have en skjult 

dagsorden, der kan modarbejde registreringerne.  Dette kan også komme til udtryk på 

et senere tidspunkt, således at de bliver "forrædere" og bryder ud af den sorte boks. 

Endvidere fremgår det, at det er medarbejdernes opfattelse, at kontrakterne bliver 

udformet og implementeret "hen over hovedet" på dem, da det er direktøren, der 

udvælger medarbejderne i styregruppen og som er primus motor i arbejdet.  Det er 

ligeledes primært direktøren, der udfærdiger kontrakterne og derfor i realiteten ham, 

der bestemmer det hele. 

Spørgsmålet er så, om talsmændene er repræsentative, således at det er muligt at 

konkludere på vegne af hele populationen, samt om masserne vil følge repræsentanter-

ne.  Direktøren er af den opfattelse, at de er repræsentative, mens der er nogen tvivl 

desangående hos selve medarbejderne. 

Da aktørens størrelse er betinget af, hvor stor en del af netværket aktøren kan 

mobilisere til opfyldelse af dens bestemte formål, synes styregruppen umiddelbart at 

være en rimelig stor aktør.  Uden dog at drage forhastede konklusioner, bør man være 

opmærksom på de mere passive medarbejdere, der føler, at kontrakterne er blevet 

implementeret hen over hovedet på dem og at målene er urealistiske, kan disse uden 

tvivl udgøre en trussel mod stabiliteten. 

Da ANT opererer med uendelig processer, kan det således være vanskeligt at definere 

en foreløbig afslutning på indførelsen af registreringer på Havstovan.  Det vil dog være 

naturligt at betragte registreringen i 2009 som et observationspunkt, hvor der er 

mulighed for at gøre status og vurdere, om projektets initiativtagere har nået deres mål.  

Det faktum at registreringer blev opnået, taler for succes.  De stærkest allierede 
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aktører, styregruppen, opnåede og udnyttede deres position som talsmænd for deres 

projekt.  Positionen er magtfuld, forstået på den måde, at diskussionen omkring 

registreringen i al væsentlighed er forstummet og at de har haft succes med at 

mobilisere lederne og medarbejderne i tilstrækkelig grad til, at registreringerne er 

blevet en naturlig rutine.   

Ligeledes antages Finansministeriets position ved udarbejdelse af FSL at være 

magtfuld, da det på nuværende tidspunkt ikke bliver omdiskuteret og er et velfungeren-

de regnskabssystem.  Man kan derfor antage, at de har haft succes med at mobilisere 

regnskabssystemet. 

Finansministeriet har dog ikke formået at forankre mål- og resultatkontrakterne 

tilfredsstillende i selve finansloven, og er det langt fra alle institutionerne som har 

indført disse kontrakter i det offentlige – dette er brud på den lovgivning, som de selv 

er ansvarlig for, at institutionerne overholder. 

Ifølge finansloven for 2011 er Havstovan’s mål- og resultatkontrakter ikke blevet for-

ankret i finansloven, og har Finansministeriet ikke formået at opfylde deres egne 

ambitioner og krav til gennemsigtighed af driften. Lagtingets finansgruppe kan således 

ikke benytte finansloven som grundlag for, hvor stor succes bevillingen til Havstovan 

har været. Her er de nødsaget til at benytte FSL-systemet, suppleret med en nærmere 

redegørelse for opnåede mål i foregående finansår. 

Som ovenfor nævnt er det endnu ikke lykkedes direktøren at mobilisere opdateringen 

af hoveddatabasen BioHag.  Man bør være opmærksom på dennes betydning for 

Havstovans eksistensgrundlag som forskningsinstitution, og at det kan have fatale 

konsekvenser, såfremt opdateringen ikke prioriteres. 

Som det anføres (Elgaard Jensen, 2003), er de magtfulde positioner ikke sikre, da 

projektet når som helst kan blive forstyrret af aktører, som bryder fra deres tiltænkte 

rolle.  Det drejer sig altså ikke kun om at opnå, men i lige så høj grad om at opretholde 

stabilitet i aktør-netværket. 
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4.7  Sammenfatning 

Som det fremgår af problematiseringen, er der flere instanser, der er involveret i 

processen med implementering af mål- og resultatkontrakter i den offentlige sektor på 

Færøerne.  Første instans i processen er den lovgivende myndighed, som er Lagtinget.  

Lagtinget har med bekendtgørelse nr. 93 fra 9. september 2010 om fordeling af 

ansvarsområder mellem ministerierne uddelegeret dette ansvarsområde til finans-

ministeren. Finansministeriet er således ansvarlig for, at alle ministerierne 

implementerer mål- og resultatkontrakter. Ministerierne skal således udfærdige mål- og 

resultatkontrakter mellem ministeriet og de underliggende institutioner, som bliver 

forankret i selve finansloven. Rigsrevisionen har tilsyn med at den offentlige sektor 

overholder bevillingerne, og at de agerer i henhold til den lovgivning, som det er pålagt 

dem at virke efter. Sidst, men ikke mindst, er det Lagtingets revision, som er en stabs-

funktion hos Lagtinget, der er ansvarlig for at reagere, såfremt institutionerne ikke 

følger den lovgivning, det er pålagt dem at følge. 

Formålet med at implementere mål- og resultatkontrakter i den offentlige sektor kan 

opdeles i følgende tre hovedpunkter: 

1) At der bliver målt på outputtet – og at der bliver lavet performance-

målinger. 

2) Større gennemsigtighed i den offentlige sektor, således at politikerne 

og skatteborgerne bliver informeret om, hvordan bevillingen bliver 

brugt. 

3) At tilliden mellem institution og ministerie styrkes. 

Havstovan har, som en af de første offentlige institutioner, udfærdiget en mål- og 

resultatkontrakt med Fiskeriministeriet. Kontrakten er opdelt i to kategorier, hvor den 

ene omhandler den primære drift, mens den anden omhandler indsatsområder for det 

enkelte finansår, som primært omhandler dokumentation vedr. fiskerirettigheder m.m. 

Målene i den primære drift kan opdeles i tre hovedområder som er forskning, 

kommunikation og arbejdsmiljø. Fælles for disse områder er, at der skal udføres 

registreringer af de aktiviteter som ”fremstilles” på institutionen – dette er gældende 

for både den primære drift og for indsatsområderne. 
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Ud fra casen ses primært på relationerne mellem Finansministeriet, Fiskeriministeriet 

og Havstovan.  

Aktørerne på Finansministeriet er ministeren og departementschefen, som har hoved-

ansvaret for, at ministerierne overholder lovgivningen, om at implementere mål- og 

resultatkontrakter i institutionerne. I forbindelse med udformning af loven og 

implementering af kontrakterne er der sat et ekspertpanel, som kan vejlede de 

involverede aktører. Derudover er en af aktørerne økonomisystemet FSL, som benyttes 

til at registrere alle indtægter og udgifter. Systemet kan også benyttes til at segment-

opdele driften efter eget ønske, men har systemet dog sine begrænsninger. 

Aktørerne på Fiskeriministeriet er ministeren og departementschefen, som i dialog 

med direktøren på Havstovan udfærdiger og er ansvarlig for mål- og resultat-

kontrakten. FSL-systemet er ligeledes en aktør hos Fiskeriministeriet.   

En af aktørerne på Havstovan er direktøren, som har hovedansvaret for kontrakten, og 

som har været primus motor i at definere målene i kontrakten. Den anden aktør er 

styregruppen, som er bemandet af medarbejderne fra hver afdeling, og som er 

talsmand for medarbejderne på de respektive afdelinger. Udover disse aktører er der et 

sæt af edb-systemer som også er aktører i denne forbindelse. Disse aktører er Oracle-

databasen, hvor medarbejderne stempler ind, da de møder på arbejde, excel-

regnearket, hvor de bl.a. udfører registreringer på antal publicerede videnskabelige 

artikler, FSL-systemet, hvor de har mulighed for at registrerer udgifterne på aktiviteter, 

og BioHag-systemet, som er en database, hvor man registrerer alle de prøver, der bliver 

foretaget på fiskeskibene.   

Der kan således udledes, at casens nøgleproblematik eller rettere obligatoriske 

passagepunkt, OPP, er: ”vil medarbejderne udføre registreringer?” 

Som ovenfornævnt er det vigtigt, at aktørernes roller er veldefinerede, at aktørerne 

formelt accepterer og påtager sig de funktioner, der følger med disse roller, og at 

aktørerne er villige til at gennemføre de opgaver, der er pålagt dem. 

Ser man nærmere på direktørens succes-kriterier i indrullering af medarbejderne, er der 

et iøjnefaldende brist mellem direktørens opfattelse af den rolle, som han udfører i 

forbindelse med indrulleringen, og den rolle som medarbejderne føler at han udfylder. 
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Direktøren er af den opfattelse, at medarbejderne er godt indrullerede, mens 

medarbejderne er af den opfattelse, at målene i kontrakten primært bliver udfærdiget af 

ledelsen og direktøren – altså bliver udfærdiget hen over hovedet på de ”menige” 

medarbejdere.  Kan en af årsagerne hertil være, at direktøren benytter styregruppen 

som kamuflage for at gennemføre målene efter eget ønske, eller er der tale om en 

kommunikationsbrist mellem medarbejdernes opfattelse og direktørens opfattelse? 

For at skabe større interesse mellem medarbejderne for målene i kontrakten, foreslår de 

interviewede medarbejdere, at det ville være en god idé at rotere medlemskabet i styre-

gruppen, således at alle medarbejderne på skift blev nødt til at sætte sig ned og fundere 

over institutionens mål.  På den måde vil alle medarbejderne bedre kunne komme til at 

føle sig mere eller mindre indrulleret i processen. 

Medarbejderne har svært ved at forankre sig til nogle af målene i kontrakten og er de af 

den opfattelse, at ledelsen ikke er i stand til at prioritere målene. Dette kan bl.a. ses i 

kravene om, at forskerne skal producere 0,8 videnskabelige artikler pr. år, samtidig 

med at de skal fremskaffe eksterne finansielle midler til institutionen, ud over at de 

skal have mulighed for at benytte 10% af arbejdstiden til selvudvikling.  Ifølge 

medarbejderne er disse mål urealistiske. Det fremgår også af kontrakterne for finans-

året 2010, at man ikke har opnået disse mål, og kan der således konkluderes, at der er 

nogle svagheder på disse områder, der kræver at blive reviderede.  Man har således 

ikke været i stand til at skabe den nødvendige interessekonstruktion vedrørende 

fremstilling af videnskabelige artikler og selvudvikling. 

I forbindelse med registreringssystemerne er disse roller blevet fuldt ud accepterede af 

alle medarbejderne på institutionen, som ikke føler, at disse registreringer er belastende 

for dem.  Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved validiteten af nogle af dataene, da 

disse ikke er sikrede imod fejl eller svig.  Dertil kommer, at BioHag-databasen kræver 

opdateringer, for at institutionen kan kvalitetssikre forskningsresultaterne. 

Hvad angår mobilisering af Finansministeriets FSL-system kan denne anses for 

værende succesfuld, mens det endnu ikke er lykkedes Havstovans direktør at mobili-

sere tilstrækkelige ressourcer til opdatering af BioHag.  Styregruppens mobilisering af 

de øvrige medarbejdere med henblik på registreringer kan på nuværende tidspunkt 

anses for succesfuld, da disse udfører registreringer.  Dog skal det pointeres, at man 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

100 
 

skal være opmærksom på, at denne stabilitet til enhver tid kan forstyrres.  I nærværen-

de case kan de mere passive medarbejdere være en potentiel trussel, der kan have en 

skjult dagsorden eller som på et senere tidspunkt kan bryde ud af stabiliteten og således 

blive afvigere. 

4.8  Afvigere 

Såfremt aktører modsiger sig indrullering eller på et senere tidspunkt bryder med deres 

indtagne roller, bliver disse afvigere. 

Følger man eksemplet fra kammuslingerne, hvor indrulleringen af larverne og fiskerne 

gik godt i det første eksperiment, blev man mødt med andre omstændigheder anden 

gang man forsøgte at lave eksperimentet. 

Der skete nemlig det, at larverne ikke ville fæstne sig til kollektorerne.  Årsagerne 

kunne være forskellige, som fx temperaturen i havet, uventede strømme, alle slags 

rovfisk eller bare måske det faktum, at det var en tilfældighed, at larverne fæstnede sig 

i det første eksperiment.  De larver, der havde fæstnet sig, blev forrådt af dem, som de 

skulle forestille at repræsentere.  Larverne blev således afvigere
38

. 

De udklækkede larver fra det første eksperiment var skamløst blevet opfisket af nogle 

fiskere, der ikke kunne modstå fristelsen for en mirakuløs fangst.  Disse fiskere 

nægtede således at vedkende sig deres talsmænd og disses langsigtede planer, men 

foretrak derimod at tilfredsstille deres egne kortsigtede ønsker i stedet for en mulig 

fremtidig belønning. 

Larvernes og fiskernes tavse mytterier fik således biologernes strategi til at vakle.  Var 

det obligatoriske passagepunkt virkelig "larvernes fæstnelse"?   

Dertil blev der også sået tvivl om aktørernes identitet og karakteristika - om hvad 

fiskerne i virkeligheden ønskede samt om muslingernes adfærd.    

Tilbage står der, for alle aktørernes vedkommende, spørgsmålet, om hvorvidt 

talsmændene var repræsentative eller ej.  Dette kræver således ændringer i måden, 

hvorpå aktørerne indrulleres og vælger deres talsmænd. 
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4.8.1  Mulige afvigere i nærværende case 

Som det fremgår af nærværende case, er de medarbejdere, der ikke har været 

medlemmer af styregruppen, generelt passive overfor arbejdet med udarbejdelse af 

mål- og resultatkontrakter.  Henført til ovenstående eksempel, da både larverne og 

fiskerne var særdeles tavse og således også passive, kan det være svært at forudse, 

hvorvidt disse medarbejdere vil blive afvigere, og i så fald hvordan, hvornår og i hvor 

stor grad dette vil ske, og hvor stor en skade de vil udgøre overfor ”netværket”. Af 

andre aktører, der kan tænkes at kunne blive afvigere, kan nævnes edb-systemerne, 

forstået på den måde, at såfremt man ikke formår at få bevillingen prioriteret således, 

at Havstovans hoveddatasamling, BioHag, kan blive opdateret, vil denne grundlæggen-

de forudsætning for Havstovan som forskningsinstitution være i fare.  

Det kan derfor blive nødvendigt for styregruppen på den ene side at forsøge med andre 

teknikker for at få indrulleret alle medarbejderne, og direktøren på den anden side at 

overbevise Fiskeriministeriet om vigtigheden af at få opdateret BioHag-datasamlingen. 

Da disse to aspekter kan have modstridende interesser, idet der er tale om begrænsede 

ressourcer, hvorfor den ene part muligvis bliver nødsaget til at gå på kompromis, for at 

den anden part skal kunne få sine mål opfyldt, kan dette give anledning til en række 

konflikter. 

En mulig løsning herpå kunne være gennem gensidige forhandlinger at få lavet en form 

for "langtids-aftale", hvori den ene part evt. går på kompromis i en periode for derefter 

at få deres egne mål opfyldt, hvor den anden part derimod til gengæld går på kom-

promis.  Dette ville endvidere være i tråd med eksperternes mening, hvori de siger: 

"Det er således vigtigt at få en udmelding fra ministerierne om, hvad det er de ønsker 

med institutionerne og muligvis med en prioriteringsliste af målene i en periode på 

3 til 5 år.” 

Det skal endvidere pointeres, at det ikke er en helt ukendt forekomst, at man skiller 

nogle ellers velfungerende ting ad, for derefter at sætte dem sammen igen, for derefter 

at kunne konkludere, at det var bedre ugjort.  Tag fx Forsvaret's
39

 og Politiet's 

reformer, der viste sig at skulle ende som fiaskoer, og hvor regningen blev videresendt 
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til borgerne.  Pointen her er, at selv om FSL-økonomisystemet er velfungerende og kan 

anses som en sort boks pt., bør man være opmærksom på de konsekvenser, som mulige 

ændring af dette vil kunne medføre.  

Såfremt en eller flere aktører bryder ud af rollerne, vil der kunne sættes spørgsmålstegn 

ved casens OPP og aktørernes identiteter, da det således muligvis ikke kan konklude-

res, at medarbejderne ønsker at udføre registreringer.  Der vil kunne rejses tvivl om, 

hvorvidt talsmændene var repræsentative eller ej.  Dette vil ligeledes kræve ændringer i 

måden hvorpå aktørerne indrulleres og vælger deres talsmænd. 
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5. Kritik af NPM  

Da Færøerne endnu ikke har de nødvendige erfaringer med NPM, tages der udgangs-

punkt i en del af den kritik, der er opstået grundet de erfaringer, man har gjort i 

Danmark, da Danmark gennem en årrække gradvist har implementeret NPM-tanke-

gangen.  Der vil hovedsagelig blive lagt vægt på kritik af mål- og resultatkontrakter. 

Denne vil blive efterfulgt af kritik af enhedsomkostninger og præstationsmålinger samt 

kritik af NPM relateret til nærværende case. 

5. 1  Kritik af NPM 

NPM er en model for styring af den offentlige sektor ud fra principper, hentet fra den 

private sektor – principper der handler om markedsgørelse gennem privatisering og 

udlicitering, markeds(lignende) styring gennem frit valg samt private management-

orienterede ledelsesformer
40

.   

Der er blevet rejst en række kritik angående NPM.  Bl.a. at den på flere punkter bygger 

på en forenklet virkelighedsopfattelse.   

NPM kan på en række områder anses som en begrænsning af demokratiet41.  Som for-

valtningspolitik kan NPM fx kritiseres ved, at komme til at virke som en begrænsning 

på de politiske demokratier.  Når velfærdsservice i en række velfærdsstatslige modeller 

bliver styret politisk, er det fx ud fra et ønske om en anden fordeling end den markeds-

mæssige.  Målet med at velfærdsservice bliver underlagt politisk styring frem for 

markedsmæssig styring, er, at man ønsker at sikre kollektivt forbrug, lighed og om-

fordeling, samt demokratisk styring. 

På markedet er det betalingsevne og købekraft, der bestemmer, og ikke demokrati.  

Derved kan fx lighed og hensyn til de svageste blive skubbet i baggrunden, selv om 

disse hensyn er en af årsagerne til, at visse opgaver er underlagt politisk styring. 

Dette er nemlig et tilsigtet element ved implementering af styring på markeds-

principper, da den omfordeling, der sker gennem velfærdsstaten, hermed kan 
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indskrænkes, hvorved fordelingspolitikken i højere grad kommer til at nærme sig den 

markedsøkonomiske fordeling. 

Generelt bør man således være opmærksom på, at der kan være visse ulemper, der skal 

tages højde for, ved brug af NPM. 

Også rejses der kritik angående NPM's tankegang overfor offentlige ansatte, der 

bygger på "low-trust" teorier, hvor de offentlige medarbejdere opfattes som nytte-

maksimerende modspillere i stedet for medspillere for den politiske og administrative 

ledelse. 

Der sættes spørgsmål ved, hvorvidt implementeringen af NPM afstedkommer større 

effektivitet i den offentlige sektor, eller om den bliver "opspist" af øget bureaukrati. 

Hvad angår implementering af mål- og resultatkontrakter, bliver disse kritiseret af 

Rigsrevisionen for i vidt omfang at være rettet mod interne aktiviteter og inputmål 

frem for output- og effektmål.  For at kunne bruges som forvaltnings- og ledelses-

redskaber i henhold til formålet, er det derfor nødvendigt, at målene er rettet mod 

output- og effektmål, samt at der sættes krav til præstationsmålingerne, og derved også 

til opgørelse af fx enhedsomkostninger, så disse så vidt muligt "afspejler" de krav, der 

er fastsat i kontrakterne. 

5.1.1 Offentlige ansatte 

NPM bygger endvidere på kontrol af offentlige ansatte og tilsidesættelse af fagligt og 

professionelt råderum.  I NPM repræsenterer såkaldte ”low-trust” teorier et grund-

element i synet på de offentlige ansatte.  De opfattes ikke som medspillere for den 

politiske og administrative ledelse, men som strategisk nyttemaksimerende 

”modspillere”, der forfølger økonomiske egeninteresser
42

. 

Først og fremmest bliver løsningen for NPM kontrol og styring oppefra.  Man skal 

forsøge at begrænse de offentlige ansattes frihedsgrader for at kunne styre dem.  Det 

kan fx ske gennem brug af standarder, mål- og resultatstyring, kontrol, øgede krav om 

dokumentation, tests o.l.   
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NPM lægger således op til autoritære og centralistiske ledelsesformer, hvor man ser 

bort fra effekten af demokratisk og medengagerende ledelse, fra ledelse gennem værdi-

fællesskab og samarbejde, samt fra ledelse baseret på motivation og anerkendelse.  

Derudover ser man også bort fra andre motiver og hensyn, der kan have positiv 

påvirkning for de offentligt ansatte, som fx deres faglighed, fagets professionsetik, 

embedsmæssig loyalitet og pligtfølelse samt hensyn til borgerne.  

Gennem NPM lægges dette syn på de offentlige ansatte til grund for selve styringen af 

dem, hvilket kan resultere i, at administration og økonomisk styring skubbes i for-

grunden, mens faglighed, erfaring og solidaritet med brugerne skubbes i baggrunden. 

5.1.2 Større effektivitet eller "kun" øget bureaukrati? 

Samtidig som NPM forenkler virkeligheden, hvor kvalitative aspekter tilsidesættes til 

fordel for kvantitative, bliver måling, registrering og kontrol til en uadskillelig del af 

NPM.  Disse bliver til automatiske og tilbagevendende rutiner, der skal gennemføres, 

uanset om der er brug for dem eller ej og uanset om de giver anledning til nytænkning 

og ny styring eller ej.   

Der er selvfølgelig brug for tal og statistikker om og undersøgelser af velfærds-

produktionens omfang og om denne fungerer tilfredsstillende.  Problemet ved den 

måde, hvorpå disse redskaber bliver brugt i NPM, er, at de ikke bruges målrettet efter 

behov og ud fra situationen, men at de etableres som et kontrollerende bureaukrati.  

Det faktum at NPM har en markedsmæssig måde at styre på, samt dets holdning til de 

offentlige ansatte, betyder samtidig et omfattende bureaukrati af måle- og styre-

systemer.  Disse måle-, registrerings-, rapporterings- og kontrolsystemer stjæler 

offentlige medarbejderes og lederes tid fra kerneopgaver. 

Ifølge Henrik Herløv Lund må det betegnes som tvivlsomt, hvorvidt der er dokumenta-

tion for, at de radikale og meget gennemgribende NPM-reformer i Storbritannien og 

New Zealand har ført til vedvarende øget økonomisk vækst.  

Man har endvidere set, at de besparelser, der gennem disse radikale NPM reformer er 

opnået i den offentlige sektor i høj grad enten modsvares af øgede administrative 

udgifter, af flytning af omkostninger til borgerne selv til betaling af private ydelser i 

stedet eller af forringet kvalitet og service i de offentlige velfærdsydelser.  Det er 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

106 
 

således tvivlsomt, hvorvidt man på baggrund heraf kan tale om, at NPM medfører øget 

effektivitet i den offentlige sektor.  

Argumenterne om, at implementering af markedsløsninger og markedsstyring 

”uundgåeligt” ville medføre større økonomisk effektivitet, vækst og beskæftigelse 

synes ikke at være en økonomisk realitet. 

Da handlingsrationalet forskydes fra velfærdsmæssig rationalitet mod økonomisk 

rationalitet, kritiseres NPM også for at forskyde institutionernes fokus og indsats over-

for målgrupperne.  Fx ved at de "velfungerende borgere" prioriteres frem for de sociale 

klienter, som er velfærdsstatens egentlige målgrupper. 

Et kernepunkt i markedsstyringsdelen af NPM er at efterligne den private sektor 

gennem omfattende indførelse af måle-, dokumentations- og rapporteringssystemer.  

Formålet formodes at være effektivisering og kvalitetssikring af de offentlige institu-

tioner, men den reelle effekt er øget topstyring og et omfangsrigt bureaukrati.   

I stedet for effektivisering påtvinges de offentlige ansatte og ledere mere bureaukrati i 

form af krav om mere dokumentation, flere planer, flere rituelle sammenligninger samt 

evalueringer.  Man får således et system, som stjæler offentlige medarbejderes og 

lederes tid fra kerneopgaver. 

NPM's tendens til øget topstyring hænger sammen med, at man overfører private 

ledelsesformer til den offentlige sektor.  Da der helt grundlæggende i NPM ligger en 

dyb mistillid til offentlige ansattes motiver og adfærd, skal de offentlige ansatte bl.a. 

underkastes styrings- og rapporteringssystemer, samt autoritær ledelse, så ledelsen - 

dvs. i sidste ende regeringen - kan kontrollere, at medarbejderne ikke plejer 

egeninteresser. 

Da de enkelte professioners etik og faglige viden er skubbet i baggrunden, er der risiko 

for, at de offentlige ansattes faglige og professionelle råderum og mulighed for at sikre 

en forsvarlig kvalitet i løsningerne, indskrænkes, samt at den enkeltes medindflydelse 

på opgaveløsningen reduceres. 
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5.1.3 Input- og output baserede metoder   

Da den offentlige sektors forbrug som regel omfatter en signifikant del af en stats 

samlede økonomi, er det selvsagt vigtigt, at dette er korrekt opgjort.  I Danmark udgør 

den offentlige sektors forbrug 26 % af den samlede økonomi
43

. 

I Danmark er de offentligt producerede ikke-markedsmæssige tjenester baseret på de 

omkostninger, der er brugt i forbindelse med producering af disse ydelser og således 

ikke på de faktisk producerede tjenester.  Derved afspejler opgørelsen ikke de offent-

lige tjenesters faktiske markedsværdi. 

Da produktionen antages at følge udviklingen i omkostningerne, vil mulige 

produktivitetsændringer derfor ikke fremgå i fuldt omfang.  Dette er en konsekvens af 

den input-baserede metode.  Det er således nødvendigt at finde mere præcise mål for 

den mængdemæssige vækst i de offentlige tjenester, i henhold til forordningen, 

vedtaget af Europa Kommisionen i december 2002, hvor nye retningslinjer for 

opgørelse af nationalregnskabet i faste priser er fastlagt. 

Mens den input-baserede metode baseres på tæt sammenhæng mellem omkostninger 

og produktion, så summen af omkostningerne i faste priser er lig med produktions-

værdien, beregner den output-baserede metode produktionsværdien i faste priser med 

grundlag i en række repræsentative ydelser indenfor diverse områder, der derefter 

sammenvejes ved hjælp af de respektive ydelsers enhedsomkostninger.  Således vil den 

output-baserede metode føre til væsentlige ændringer i, hvordan beregningen af offent-

ligt producerede ikke-markedsmæssige tjenester fremover vil blive udført. 

5.1.4 Præstationsmålinger i den offentlige sektor 

Som det fremgår af Indledningen, har man gennem den seneste tid decentraliseret 

forskellige områder i den offentlige sektor på Færøerne.  Et af de problemer, dette har 

afstedkommet i Danmark, er, at både politikere og embedsfolk i Finansministeriet har 

en forholdsvis ringe indsigt i de dispositioner, der træffes i de decentrale enheder
44

.   
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Et forsøg på at afhjælpe dette i Danmark er udbygning af et kontrol- og præstations-

målingssystem, der primært omfatter forvaltningsrevision og virksomhedsregnskaber.  

Virksomhedsregnskaberne skal definere præstationsmålinger (performance measures), 

der benyttes til at måle institutionernes præstationer og resultater ved hjælp af en række 

nøgletal, som fx enhedsomkostninger og måling af kundetilfredshed mv. for således at 

kunne vurdere, om institutionen er effektiv og produktiv. 

Ved udarbejdelse af virksomhedsregnskaber kan der imidlertid opstå problemer, fx ved 

at benytte det industrielle regnskabsvæsens begreber, som fx enhedsomkostnings-

begrebet, fokus på produktionsmængdetal (antal sagsbehandlinger, antal artikler etc.) 

og produktivitetstal, mens der bliver fokuseret mindre på effektivitet og kvalitet.  Dertil 

kommer, at institutionerne som regel har gode forklaringer på, hvorfor regnskabs-

tallene evt. ikke helt lever op til forventningerne, og at præstationsmålingerne i de 

fleste tilfælde er i en positiv udvikling.  Dette kunne tyde på kreativitet ved 

udarbejdelse af regnskaberne, frem for konsistens, kontinuitet og neutralitet, der ellers 

kendetegner regnskabsudarbejdelsen i det industrielle regnskabsvæsen. 

For således at kunne foretage præstationsmålinger, vil det være nødvendigt, at have et 

tilgængeligt datagrundlag, som genererer brugbare data.  Det vil derfor være en forud-

sætning, at disse data er pålidelige - både med henblik på at kunne bruges som 

præstationsmålinger og til beslutningstagning, således at disse kan fungere som 

forvaltnings- og ledelsesredskab.   

I staten har man forsøgt at producere produktivitetstal, især enhedsomkostninger.  Hvis 

man således kan beregne en række centrale enhedsomkostninger, vil man have et 

effektivt grundlag for revidering af institutionernes præstationer
45

.  En væsentlig del af 

forvaltningsrevisionen fokuserer derfor på beregning af enhedsomkostninger. 

Det kan derfor være relevant at diskutere informationsværdien af de producerede 

nøgletal i form af enhedsomkostninger, med henblik på at klarlægge, hvorvidt man 

opnår den påståede gennemsigtighed, samt om de kan bruges til de fastsatte formål. 
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Ved indførelsen af virksomhedsregnskabsordningen i 1995 (aktstykke 63 af 22/11 

1995) blev enhedsomkostningen et obligatorisk punkt i virksomhedsregnskabet.  To af 

de eksplicitte formål med virksomhedsregnskabet var, at "Regnskaberne vil give styrel-

serne mulighed for dækkende og dokumenteret at berette om virksomhedens resultater" 

og "I regnskaberne skal man stå til ansvar for såvel bevillingsanvendelsen som de 

opnåede resultater".  Disse to formål kan sidestilles med præstationsmåling. 

Ved aktstykke fra 26.11.2002 indgår enhedsomkostningerne ikke længere eksplicit, 

men da det fremgår, at der skal ske kobling mellem den økonomiske og faglige styring, 

består selve grundlaget for enhedsomkostningerne. 

Kritik 

Som anført, kan det være svært, for ikke at sige umuligt, at opgøre enhedsomkostning-

er i den offentlige sektor.  Der er derfor rejst en række kritik desangående, fx det 

økonomiske perspektiv i det samt hvorvidt det kan afstedkomme utilsigtede handlinger 

i institutionernes stræben efter at legitimere dem selv overfor ministerierne og 

Rigsrevisionen. 

Præstationsmålinger indikerer, om diverse præstationer lever op til forventningerne.  

De indebærer valg af, hvad der skal måles, samt fastsættelse af skala for sammen-

ligning - fx over tid.  Det er vigtigt, at styrbarhedsprincippet overholdes, således at dem 

der bliver målt efter præstation, reelt har påvirkning på det, der måles
46

.  Som det frem-

går ovenfor, står dette i kontrast til NPM's indførelse af bureaukratiske regler, grundet 

den dybe mistillid til offentlige ansattes motiver og adfærd.   

5.1.5 Eksempler på opgørelse af enhedsomkostninger i den offentlige 

sektor
47

 

Nedenfor redegøres der kort for tre eksempler, hvor man har forsøgt at opgøre enheds-

omkostninger til brug for præstationsmålinger og beslutningstagning i den offentlige 

sektor i Danmark.  De 3 eksempler viser på hver sin måde forskellige problematikker 

ved opgørelse af enhedsomkostninger.   
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Ved opgørelse af enhedsomkostninger hos Det Kongelige Teater, er der opgjort 

4 forskellige enhedsomkostninger og er Teatret endda blevet rost på Økonomistyrel-

sens økonomistyringskonferencer for sit virksomhedsregnskab.  På trods heraf 

beregnes og allokeres omkostninger på nettoudgiftstal, således at tallene ikke kan 

bruges som enhedsomkostningstal, men som stadig vil være tal, beregnet ud fra en 

bevillingstankegang.  Det vil endvidere blive problematisk at benytte tallene til ethvert 

formål, da de ikke er beregnet konsistent.  Grundet forskellig produktsammensætning 

fra år til år, vil det ikke være meningsfuldt at bruge tallene som præstationsmål, da 

disse ikke vil være sammenlignelige. 

På trods af, at Danmarks Biblioteksskole har foretaget en meningsfuld segmentering 

af sine omkostningsobjekter og fordelt indirekte omkostninger, fremstår deres beregn-

ede enhedsomkostning dog ikke som værende meningsfuld, da der ikke er opstillet 

beslutningsalternativer til evt. beslutningstagningsformål.  Heller ikke kan der rede-

gøres for skift i produktets egenskab og kvalitet i forbindelse med præstationsmålings-

formålet.  Dertil kommer, at der opstilles en række andre og mere positive 

produktivitetstal for at tvetydiggøre den negative udvikling i enhedsomkostningerne, 

hvorved det kommer til at ligne Impression Management, hvor man tilrettelægger sin 

adfærd med henblik på at gøre et bestemt indtryk (Goffman, 1959)
48

. 

For det Danske Politi's vedkommende har det vist sig at være svært at definere 

omkostningsobjekter og at allokere disse.  Tidsregistreringen vanskeliggøres endvidere 

af hurtigt skiftende produktion, udover at politiets resultater påvirkes af ændringer i fx 

domspraksis, hvorfor sammenligning over tid kan fremstå som mindre meningsfyldt.  

Alle disse forhold vanskeliggør præstationsmålinger, og det kan således forekomme 

uhensigtsmæssigt at investere i et dyrt tidsregistrerings- og IT-system til Politiet. 
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5.1.6 Nøgletal som præstationsmålinger 

Simple nøgletal er den enkleste form for performancemålinger
49

.  Produktivitet 

opgøres som output af ydelser i forhold til input af ressourcer, og siger således noget 

om, hvor meget output man får pr. enhed input: 

Produktivitet = 
Output 

Input 

Enhedsomkostninger er det omvendte af produktivitetsmålet og opgøres derved som 

input i forhold til output, og viser således, hvor meget det koster at producere en enhed 

output: 

Enhedsomkostninger = 
Input 

= 
Omkostninger 

Output Output 

Dermed er der sædvanligvis en nøje sammenhæng mellem produktivitet og 

enhedsomkostninger.   

Hvad angår udarbejdelse af nævneren i enhedsomkostningsbrøken er det fx et problem 

at definere relevante aktiviteter som mulige omkostningsobjekter.  Dette problem har 

ovenfornævnte 3 eksempler tilfælles, da definering af de valgte objekter også kunne 

have været anderledes.  For tællerens vedkommende er der bl.a. problemer med at 

udskille og definere relevante omkostningspuljer, så disse matcher de definerede 

omkostningsobjekter. 

Definition af omkostningsbegreber
50

: 

 Omkostningsobjekter er den inddeling, som man har brug for at 

opgøre omkostningerne i forhold til. Det kan fx være produkter, 

enkeltsager, kunder, regioner eller finanslovsformål.  

  

                                                           
49

 Finansministeriet, Benchmarking i den offentlige sektor – nogle metoder og erfaringer 
50

 Definitioner af centrale begreber 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

112 
 

 Omkostningspuljer er en gruppe af omkostninger, som slås sammen 

og fordeles med en enkelt fordelingsnøgle.  Dette bør kun ske, hvis 

omkostningerne i rimelig grad ”opfører sig ens”, med hensyn til hvad 

der udløser behovet for dem.  Det er væsentligt at få inddelt 

omkostningerne i så få store omkostningspuljer som muligt under 

hensyn til detaljeringsbehovet i opfølgningen. Det reducerer kom-

pleksiteten i modellen og den administrative byrde ved at vedlige-

holde den.  Udførende- og fællesfunktionerne har pr. definition det 

samme antal omkostningspuljer som antallet af fordelingsnøgler. 

Man implementerer registreringssystemer for at løse de problemer, der er med, at 

institutionerne fra ovenfornævnte eksempler har omfattende og sammensatte 

ressourcer, der indgår i produktionen af forskellige opgaver.  Imidlertid er det et 

problem, at ressourcerne (ofte medarbejderne) har flere forskellige opgaver, som de 

udfører på samme tid.  Ud over problemet med at det kan være svært at allokere tiden 

ud på de forskellige opgaver, kommer problemet med at bestemme, hvilke omkost-

ningsarter der skal fordeles.   

Derved opstår der flere muligheder for kalkulation af enhedsomkostninger, da 

sammensætningen af tællere og nævnere, fordeling af omkostningsarter samt selve 

tidsregistreringen således kan variere.  Det er derfor ikke muligt at afgøre, hvilken 

mulighed der er den mest rigtige.  Dette er et skønsmæssigt problem, der altid vil 

eksistere. 

Det har således vist sig, at enhedsomkostninger ikke er velegnede som ledelsesrelevant 

information til brug for fx beslutningstagning, præstationsmåling samt inspirations-

formål.   

Beregning af enhedsomkostninger giver kun bedre informationsværdi, såfremt man 

kan benchmarke med lignende virksomheder.  Det kan derfor være svært at finde en 

relevant benchmark for offentlige institutioner. 

For de 3 ovenfornævnte eksemplers vedkommende kan man således konkludere, at 

statens praksis for beregning af enhedsomkostninger ikke er meningsfuld for deres 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

113 
 

vedkommende, og tager staten således ikke udgangspunkt i de design- og anvendelses-

kriterier, der ellers fremgår af økonomistyringslitteraturen.   

Der kan derfor være risiko for, at det hele ender i et årligt maskespil, forstået således, 

at institutionerne producerer tal, der ser fornuftige ud, i et forsøg på at legitimere dem 

selv overfor Rigsrevisionen og Finansministeriet. 

Som ovenfor nævnt er en alternativ mulighed til enhedsomkostninger at udarbejde 

værdikædekalkulationer i stedet.  Disse kunne staten bruge til interne analyseformål 

ved at benchmarke med lignende institutioner og derefter sammenligne disse over tid 

for at fokusere på omkostningsudviklingen.  Disse har dog den ulempe, at de ikke 

umiddelbart inddrager output og effekter, da der er tale om ressourceforbrugsbetragt-

ninger. 

Skulle man ønske at fastholde statens enhedsomkostningsfokus, bør man, ifølge 

Skærbæk, gøre sig nogle overvejelser for at reducere problemerne desangående
51

.  Fx 

større fleksibilitet med for hvilke institutioner og hvilke hovedformål og opgaver, 

enhedsomkostningstankegangen vil give mening - herunder hvilke institutioner der har 

henholdsvis heterogene produkter og forenet produktion.  Det vil også være nødven-

digt at vælge, til hvilke formål de skal bruges. 

5.1.7 Sammenfatning   

Som det fremgår ovenfor, er implementeringen af NPM i Danmark blevet kritiseret for, 

at reformen fx bygger på en forenklet virkelighedsopfattelse med risiko for, at der 

bliver fokuseret på cost-benefit frem for lighed og hensynet til de svageste i samfundet.  

Da det nordiske velfærdsmodel har placeret disse opgaver i offentligt regi, vil der være 

direkte konflikt herimellem. 

NPM kritiseres endvidere for dens syn på offentlige medarbejdere, der kan være 

vanskeligt at forene med nutidens ledelsesformer og motivationsfaktorer. 

Derudover kritiseres implementeringen af mål- og resultatkontrakter af bl.a. 

Rigsrevisionen, for at være mere input- end output-fokuserede, hvorfor det kan være 
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tvivlsomt, om disse fuldt ud kan benyttes efter hensigten som forvaltnings- og 

ledelsesredskab. 

Også fremgår vigtigheden af måden hvorpå datagrundlaget, fx enhedsomkostninger, 

bliver opgjort og præsenteret, for at det skal have brugbar informationsværdi, samt 

risikoen for utilsigtede handlinger i institutionernes stræben efter legitimation overfor 

myndighederne. 

En alternativ mulighed til enhedsomkostninger kunne være udarbejdelse af værdikæde-

kalkulationer, til brug for interne analyseformål. 

Såfremt man skulle ønske at fastholde statens enhedsomkostningsfokus, bør man, 

ifølge Skærbæk, gøre sig nogle overvejelser for at reducere problemerne 

desangående
52

.  Fx større fleksibilitet med for hvilke institutioner og hvilke hoved-

formål og opgaver, enhedsomkostningstankegangen vil give mening, udover at det 

ville være nødvendigt at vælge, til hvilke formål de skal bruges. 

5. 2 Kritik af enhedsomkostninger relateret til nærværende case 

Som det er anført ovenfor, kan det være svært at opgøre enhedsomkostninger i den 

offentlige sektor.  Problematikken i nærværende case viser sig ikke at være nogen 

undtagelse herfra. 

Gennem den videre behandling af casens problemstilling er casens obligatoriske 

passagepunkt (OPP) blevet identificeret til at være "hvorvidt medarbejderne ønsker at 

udføre registreringer eller ej".  Det kan heraf konstateres, at registreringer vil være 

nøgleordet for, at implementeringen af mål- og resultatkontrakter i Havstovan kan få 

de tilsigtede konsekvenser.  Dvs. for at kontrakterne skal: 

1) kunne bruges som ledelses- og forvaltningsredskab (både internt og 

eksternt), der skal hjælpe ledelsen til at holde fokus på og prioritere de 

opgaver, der er fastsat i mål- og resultatkontrakten, og derved kunne 

bestemme, hvilket output man ønsker, 
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2) øge gennemsigtigheden, således at brugerne og vælgerne samt den 

politiske myndighed bedre kan få indblik i, hvordan Havstovans 

bevilling bliver brugt, og således være medvirkende til at styrke 

tilliden og båndet mellem ministerierne og institutionen, 

5.2.1 Allokering af omkostninger 

Uagtet det tilfælde at man implementerer registreringssystemer for at løse problemerne 

med, at institutionen har omfattende og sammensatte ressourcer, er det samtidig et 

problem, at medarbejderne (ressourcerne) udfører flere opgaver samtidig.   

I tilfældet med Havstovan vil dette være en relevant problematik for forskernes 

vedkommende, hvor det kan være svært at registrere tiden nøjagtigt, da de efter 

sigende også arbejder udenfor arbejdstiden - fx vil det ikke være unaturligt, at de som 

forskere også tænker på deres igangværende arbejder i form af artikler og andre studier 

efter fyraften.  Dette kunne også tænkes at være tilfældet for fx direktørens 

vedkommende, der bl.a. har ansvaret for at koordinere arbejdet med implementeringen 

af mål- og resultatkontrakterne. 

I nærværende case kan man tydeligt se problematikken ved kravet om, at alle 

medarbejderne i Havstovan skal til at lave registreringer.  En del af problematikken vil 

være, at få reduceret forskerne fra at være "professionelle forskere", som bruger deres 

forskningsmæssige skøn, til at være almindelige lønmodtagere, hvis output kan måles, 

jævnfør problemstillingen.  Da forskere ellers producerer "outcome", kræves der en 

ændring af deres "forsker-holdning", for at kunne indrullere dem i deres nye roller.   

Dertil kommer den almene kritik af NPM, der med sit syn på offentlige ansatte, 

indskrænker deres faglige og professionelle råderum, med risiko for, at den ønskede 

effektivitet ikke opnås, men derimod modsvares af øget kontrollerende bureaukrati 

som følge af de øgede krav om registrering og kontrol.  For Havstovans vedkommende 

er der fx fastsat krav i mål- og resultatkontrakterne om produktion af 0,8 artikler pr. år 

pr. forsker, uden at der tages højde for andre evt. tidskrævende opgaver, 

jævnfør analysen.  Det kunne derfor tyde på, at der fokuseres mere på kvantitet frem 

for kvalitet. 
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Det faktum at deres faglige og professionelle råderum indskrænkes, bevirker samtidig, 

at den enkelte medarbejders medindflydelse på opgaveløsningen reduceres.  Dette kan 

komme i konflikt med overholdelse af styrbarhedsprincippet, der ellers kunne være 

medvirkende til at sikre, at dem der udfører opgaverne og bliver målt efter præstation 

også har medindflydelse på det, der bliver målt.  Medindflydelse kan anses at være en 

motivationsfaktor i sig selv, og måske især da der er tale om højtuddannede og vel-

kvalificerede medarbejdere.  Derved er der risiko for, at medarbejdernes fornemmelse 

for placering af ansvaret for kvaliteten af ydelserne, bliver sat i baggrunden, hvilket 

kan resultere i utilsigtede handlinger, hvor der fokuseres på mindre relevante opgaver i 

stedet for kerneopgaverne, der fremgår af mål- og resultatkontrakterne. 

Dette kan derfor tænkes at udgøre en vis risiko for, at der kan opstå problemer ved 

udførelse af registreringer til brug for opgørelse af enhedsomkostninger. 

Det kan derved stadfæstes, at der er flere aspekter, der har indflydelse på, hvorvidt det 

er muligt at registrere ressourcerne, om disse bliver registreret præcist nok, samt om de 

overhovedet kan benyttes i opgørelse af enhedsomkostningerne. 

Udover at det kan være svært at allokere tiden på de forskellige opgaver, kommer 

problematikken med, hvilke omkostningsarter der skal fordeles.  For overhovedet at 

kunne bruge registreringerne til beslutnings-, præstations- eller inspirationsformål er 

det nødvendigt, at dataene er brugbare.  Afgørende for om datagrundlaget i nærværen-

de case kan være pålideligt og brugbart til disse formål, vil således være afhængig af, 

om enhedsomkostningerne bliver opgjort "rigtigt".  Dette kræver tillige, at der træffes 

afgørelse om: 

1) hvilke omkostningsarter, der skal fordeles,  

2) definition af relevante aktiviteter som mulige omkostningsobjekter 

(nævneren), og 

3) udskillelse og definition af relevante omkostningspuljer (tælleren), 

som matcher de definerede omkostningsobjekter. 

Der er som regel tale om både direkte og indirekte omkostninger, hvilket også er 

tilfældet på Havstovan.  De direkte omkostninger kan entydigt henføres til et 
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omkostningsobjekt, som fx en aktivitet eller et produkt.  De indirekte omkostninger er 

de omkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til det ønskede omkostnings-

objekt: den enkelte aktivitet eller produkt
53

. 

Til afgørelse af, hvilke omkostningsarter, der skal fordeles, skal der tages stilling til 

bl.a. hvilke indirekte omkostninger, som fx overheads og IPO'er, der skal fordeles.  

Dvs. fx hvorvidt de faste månedslønninger i administrationen, samt elektricitet og 

andre driftsudgifter skal allokeres.   

Disse skal derefter fordeles i relevante omkostningspuljer, for at udregning af enheds-

omkostninger skal kunne give mening.  Før det kan afgøres, hvilke omkostningspuljer, 

der er relevante, defineres omkostningsobjekterne.  FSL-systemet er opbygget omkring 

nogle standardkonti, som fx månedslønninger på konto 1100, som kan udledes i 

lønninger hos forskere på konto 1510 eller lønninger til almindelige kontor-

funktionærer på konto 0510.  Derudover kan Havstovan frit definere omkostnings-

objekter på de diverse projekter, dvs. at driften kan segmentopdeles på ”sted”-numre, 

som er et fire-cifret tal. Ydermere kan Havstovan opdele driften i formål mv.  Der er 

således et hav af muligheder for Havstovan til at definere forskellige omkostnings-

puljer på. 

Havstovan benytter dog i dag kun mulighederne for at segmentopdele de eksterne 

projekter i ”sted”, og benytter ikke mulighederne for at segmentopdele deres primære 

drift i henhold til segmentopdelingen i Oracle-databasen og i forhold til målene i 

kontrakterne. 

5.2.2 Anvendelse af enhedsomkostninger 

Da beregning af enhedsomkostninger, som anført ovenfor, kun giver øget indsigt, hvis 

man kan benchmarke med lignende virksomheder, kan dette være en udfordring for 

Havstovan, der som den eneste institution på Færøerne varetager opgaven som 

Havbiologisk forskningsinstitution.  Det vil således kunne anbefales, at man under-

søger mulighederne for sammenligning med tilsvarende institutioner i de lande, 

Færøerne ellers kan sammenlignes med. 
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Dertil kommer nødvendigheden af, at målene i kontrakterne er præcist "nok" 

formulerede, så disse er målbare, jævnfør Fiskeriministeriets holdning desangående. 

For at kunne bruges til præstationsformålet er det nødvendigt, at alle disse opgørelses-

metoder er konsistente år for år.   

Det kan være svært at undgå utilsigtede handlinger ved udformelse af præstations-

målingerne i forbindelse med opfyldelse af målene i mål- og resultatkontrakterne.  Som 

bruger bør man derfor være opmærksom på denne problemstilling, da erfaringer viser, 

at der er en tendens til, at institutionernes præstationer kommer til at ligne Impression 

Management, hvor man tilrettelægger sin adfærd med henblik på at gøre et bestemt 

indtryk.   

De involverede aktører bør også selv være opmærksomme herpå, således at der ikke i 

overvejende grad prioriteres opgaver, der falder udenfor kerneopgaverne, samt hvad 

der er hensigten med mål- og resultatkontrakterne. 

Som nævnt går et af Rigsrevisionens kritikpunkter på, at mål- og resultatkravene i vidt 

omfang er rettet mod interne aktiviteter og inputmål frem for output- og effektmål, 

med risiko for en forkert prioritering af arbejdsindsatsen.
54

 

Denne problematik kunne blive reduceret ved at følge Finansministeriets eksperter, der 

anbefaler, at institutionerne sætter sig selv nogle eksterne og interne mål indenfor 

institutionernes primære funktioner, som fx produktivitet og enhedsomkostninger, 

således at disse kan bruges som styringsværktøjer. 

Ifølge eksperterne var en af årsagerne til implementering af mål- og resultatkontrakter 

på Færøerne, at der skulle sættes mere fokus på output.  Havstovan kunne ved hjælp af 

investeringer i videreudvikling af segmentopdeling af driften øge mulighederne for 

deres output-kontrol. 
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5.2.3 Sammenfatning 

Som det fremgår, kan det være svært at opgøre enhedsomkostninger til brug for 

præstationsmålinger.   

Der skal således tages hensyn til flere faktorer, som fx definering af omkostnings-

objekter og -puljer, samt hvilke omkostninger, der skal allokeres.  Dertil kommer 

problematikken ved at medarbejderne udfører flere opgaver på samme tid, hvilket kan 

vanskeliggøre registreringen af ressourcer.   

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at der er opmærksomhed omkring anvendelsen af 

fx enhedsomkostningerne for bl.a. at undgå utilsigtede handlinger, som kan forvrænge 

det virkelige billede af situationen. 

Dette understreger, at output-kontrol er en betydningsfuld faktor i forløbet, således at 

definitionen af omkostningsobjekterne kommer til at spille en betydelig rolle i 

afgørelsen af, hvorvidt opgørelsen af enhedsomkostningerne er brugbar eller ej.  

Hvilket i sidste ende vil være afgørende for, hvorvidt mål- og resultatkontrakterne kan 

bruges som ledelses- og forvaltningsredskab, samt hvorvidt kontrakterne repræsenterer 

en tilfredsstillende informationsværdi med øget gennemsigtighed eller ej. 

Dette fremhæver og pointerer vigtigheden af, at segmentopdelingen i Havstovan i 

højere grad udnyttes. 
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6. Konklusion 

I nærværende afhandlingen har vi forsøgt at belyse den historiske tilgang i forbindelse 

med implementering af NPM på Færøerne. Dette skal ses i lyset af, at Landsstyret i 

foråret 2006 nedsatte en styregruppe til at udfærdige et prospekt, som er udmøntet i 

bekendtgørelse nr. 22 fra 14. marts 2007, om regnskabssystem hos staten, hvor der i 

henhold til § 7 er bestemt, at alle institutioner skal implementere mål- og resultat-

kontrakter fra 1. januar 2010 at regne. 

Ifølge eksperterne er hensigten med implementeringen af kontrakterne, at disse bl.a. 

skal være med til at generere:  

1) Målinger på outputtet – og at der bliver lavet performance-målinger. 

2) Større gennemsigtighed i den offentlige sektor, således at politikerne og 

skatteborgerne bliver informeret om, hvordan bevillingen bliver brugt. 

3) Større tillid mellem institution og ministerie. 

Med udgangspunkt i Aktør Netværk Teorien (ANT) har vi belyst teoriens 

fire momenter, som er Problematisering, Interessekonstruktion, Indrullering og 

Mobilisering. Årsagen til at vi har valgt at benytte ANT-teorien er, at denne teori, efter 

vores opfattelse, er med til at belyse alle aktørernes roller i implementeringen af mål- 

og resultatkontrakter, og hvordan ledelsens evne har været til at indrullere disse aktører 

i netværket. 

For at efterprøve implementeringen af kontrakterne, har vi valgt at fokusere på den 

empiriske undersøgelse ved hjælpe af semistrukturerede interviews ud fra et 

fænomenologisk perspektiv af repræsentanter fra Finansministeriet, Fiskeriministeriet 

og Havstovan.  Denne metode er valgt, dels fordi der er tale om en begivenhed, der har 

fundet sted, og dels fordi vi ønsker at få en dybere forståelse for aktørernes interesse og 

fortolkning af situationen.   
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6.1 Hvordan er reformen implementeret? 

Som følge af den globale økonomiske krise har man i den offentlige sektor på 

Færøerne, med inspiration fra andre lande, søgt at implementere mål- og resultat-

kontrakter med forventning om en mere effektiv offentlig sektor.   

I denne forbindelse blev der nedsat en styregruppe i foråret 2006 til at udfærdige et 

prospekt desangående.  Styregruppen bestod af både interne og eksterne eksperter, og 

havde således en rimelig bred sammensætning af personer med relevant uddannelse og 

erhvervsmæssige erfaringer.  Styregruppens opgaver bestod bl.a. i at udarbejde vejled-

ninger til implementering af mål- og resultatkontrakter, for at sikre kvaliteten og 

konsistensen af de diverse institutioners udarbejdelse af disse kontrakter. 

Ifølge lovgivningen blev Finansministeriet ansvarlig for implementeringen af disse 

kontrakter, og henvendte sig til Fiskeriministeriet om at få iværksat et pilotprojekt 

desangående.  Fiskeriministeriet udvalgte derefter Havstovan som pilot-projekt, og 

blev den første mål- og resultatkontrakt mellem Fiskeriministeriet og Havstovan 

underskrevet den 7. december 2007 - gældende for finansåret 2008. 

Den interne proces i Havstovan blev udført ved, at Havstovan's direktør udvalgte 

medarbejdere fra hver division til at bemande en styregruppe, hvis funktion var at 

udfærdige mål- og resultatkontrakten sammen med direktøren.  Det var medlemmernes 

opgave at repræsentere alle medarbejderne, ved at drøfte målene ude i afdelingerne for 

derefter at viderebringe de fremkomne synspunkter til styregruppens diskussion. 

6.2 Hvilke effekter genererer den? 

Som det fremgår af prospektet, var hensigten med implementeringen af mål- og 

resultatkontrakterne, at disse skulle være med til at generere en mere effektiv offentlig 

sektor, hvor man sætter større fokus på gennemsigtighed, og at der bliver fremstillet 

relevante mål, hvor man retter fokus på outputtet frem for størrelsen på selve 

bevillingen. 

Det kan diskuteres, hvorvidt ovenstående hensigt er lykkedes, og det er ligeledes for-

skelligt, hvordan de menneskelige aktørers opfattelse i interviewene har været 

desangående. 
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Gennemsigtighed 

Ser vi nærmere på gennemsigtigheden, er departementschefen af den opfattelse, at 

kontrakterne kan være medvirkende til efterrationalisering af opgaverne.  Det vil sige, 

at denne proces er med til at gøre institutionen mere bevidst om, hvilke prioriteringer 

de skal udføre, og på den måde genererer den en større gennemsigtighed internt på 

institutionen samt overfor ministeriet.  

De fleste institutioner bruger i dag økonomistyringssystemet FSL, som staten har 

udviklet, og institutionerne har generelt en god økonomistyring.  Det var eksperternes 

ambition, at institutionerne ville opdele deres arbejdsopgaver i hovedområder, som 

således kunne udmøntes i en mål- og resultatkontrakt. På denne måde vil de være mere 

bevidste om, hvor mange menneskelige og økonomiske ressourcer de enkelte områder 

koster. 

Departementschefens opfattelse af succeskriterierne ved implementeringen af 

kontrakten var sparsomme, og var det hans opfattelse, at Havstovan ikke opfyldte 

hensigten med implementering af disse kontrakter.  Det skal siges, at dette ikke 

skyldes, at Havstovan har gjort nogle generelle fejl, men at dette derimod skyldes 

Fiskeriministeriets og Havstovans manglende erfaringer med kontrakterne. 

Eksperternes nuværende ambitionsniveau er, at samtlige institutioner får udarbejdet 

mål- og resultatkontrakter, samt belyst vision og mission, hvorved der på sigt arbejdes 

frem mod at sikre forankring i selve finansloven. 

Departementschefen kritiserer nemlig den manglende forankring, der burde være 

mellem kontrakterne og opsætningen i finansloven, således at de forskellige 

prioriteringer synliggøres med egen konto på finansloven, og at man på en mere synlig 

måde kan flytte bevillinger mellem de forskellige konti, således at disse kan afspejle de 

prioriteringer, som ministeriet og regeringen har fremsat. Dog mener han trods alt, at 

kontrakterne er med til at fremme institutionens informationsværdi, men at dette på 

nuværende tidspunkt kan gøres bedre.  

Direktørens opfattelse er, at institutionen på flere områder er blevet bedre til at 

prioritere opgaverne, da de nu har en bedre fornemmelse af, hvor mange økonomiske 

og menneskelige ressourcer, der skal til for at udføre de enkelte opgaver. Således har 
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institutionen internt fået skabt en større gennemsigtighed, men at denne viden ikke på 

nuværende tidspunkt er blevet forankret, eller sat i et system, som i større grad kan 

give de eksterne interessenter den nødvendige gennemsigtighed. 

Man har delvis formået at øge gennemsigtigheden, da mål- og resultatkontrakterne har 

genereret større gennemsigtighed internt i institutionen.  Dog har man endnu ikke 

formået at forankre målene i kontrakterne i finansloven, hvorved den eksterne 

gennemsigtighed ikke er øget i henhold til prospektet. 

Fokus på relevante mål 

Hensigten med kontrakterne har også været, at der sættes større fokus på de relevante 

mål, og er det eksperternes vurdering, at hovedformålet må være, at man skal være i 

stand til at prioritere og bestemme hvilket output man ønsker sig, samt at dette er i 

overensstemmelse med de politiske ønsker.  De sætter således ikke specifikke krav til, 

hvilke mål der skal være med i kontrakterne, men at disse i større grad skal sættes i 

forhold til prioriteringerne, samt at disse også skal afspejle de aktiviteter, som 

institutionen ifølge lovhjemmel er sat til at virke efter.  

På trods af at medarbejderne i nogle tilfælde ikke er enige med de mål, ledelsen har 

fremsat, er det deres holdning, at kontrakterne er medvirkende til at lede ledelsens 

opmærksomhed hen på, om de styrer i den rigtige retning i forhold til målene.  Således 

kan ledelsen lave om på prioriteringerne, og konstatere, hvilke økonomiske og 

menneskelige ressourcer, der skal til for at opnå målene, samt justere disse om 

nødvendigt. 

Fiskeriministeriet synes, at mål- og resultatkontrakter er et godt redskab til brug 

overfor institutionerne. Dog mener de, at kontrakterne i fremtiden skal udformes 

anderledes end på nuværende tidspunkt. Departementschefen kritiserer målene i 

kontrakterne for at være for lidt specifikke og at eftervurderingen ligeledes har været 

uspecifik. Han pointerede også vigtigheden af, at målene i kontrakten er tilstrækkelig 

specifikke, således at disse virkelig kan måles som et resultat, som senere kan efter-

vurderes. Denne del af processen har efter departementschefens opfattelse ikke været 

god nok. 
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Ud fra de fænomenologiske interviews kan man stadfæste, at man ikke har formået at 

fremstille relevante mål, der kan benyttes som ledelsesredskab, da disse ikke er 

tilstrækkeligt specifikke, samt at eftervurderingerne har været for uspecifikke.  Dog vil 

kontrakterne kunne bevirke, at man i højere grad prioriterer ressourcerne i henhold til 

bevillingen og de politiske ønsker. 

Fokus på output og effekt 

Kontrakterne vil være medvirkende til, at man i større grad sætter fokus på outputtet 

samt hvilken effekt målene genererer. Eksperternes vurdering er, at såfremt man 

ukritisk bevilliger penge, aner man i bund og grund ikke, hvad og om man overhovedet 

får noget for bevillingen.  De vurderer, at mange institutioner er gode til at fremstille 

varer og ydelser, men at spørgsmålet er, om de fremstiller de rigtige. Institutionerne 

har et bestemt formål, men det er uvist, om deres gøren og laden virkelig har den 

tilsigtede effekt.  Det er på dette område, kontrakterne kan være medvirkende til at 

sætte større fokus på outputtet. 

Medarbejderne er i tvivl om, hvorvidt kontrakterne er med til at øge effektiviteten på 

outputtet, men at man ud fra registreringerne kan konstatere, hvad der hidtil er blevet 

produceret, samt hvor langt man er kommet i henhold til de mål, man har sat sig.  

Såfremt man ikke nåede målene, kunne årsagen være ledelsens fejlprioritering af 

ressourcerne i henhold til målene. Det positive er, at man mindst en gang årligt har 

mulighed for at sætte sig ned og revidere målene i kontrakten, for at få afklaret, om 

man har opnået de mål, man har sat sig, samt hvad man eventuelt kunne gøre bedre. 

Departementschefens opfattelse er helt klart, at implementering af mål- og 

resultatkontrakter er med til at skabe mere effektive institutioner, og at det vil skabe 

mulighed for efterrationalisering af de opgaver, de udfører i henhold til de nye 

prioriteringer, således at de opgaver, som ikke har så stor betydning, bliver 

nedprioriterede eller helt fjernede.  

Af de foretagne interviews kan der stadfæstes, at kontrakterne er medvirkende til at der 

sættes større fokus på outputtet, samt at registreringerne kan bruges til konstatering af, 

hvorvidt man har nået de i kontrakten fastsatte mål.  Dog kan man ikke entydigt fastslå, 

hvorvidt kontrakterne øger effektiviteten på outputtet, da der er delte meninger 

desangående, samt at vi ikke kan så tvivl om aktørernes opfattelse af dette.  
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6.3 Har mål- og resultatkontrakterne genereret de tilsigtede konse-

kvenser, der var hensigten med prospektet? 

Af prospektet fremgår, at formålet med implementering af mål- og resultatkontrakter er 

at få en mere effektiv offentlig sektor, som vil være medvirkende til at hjælpe ledelsen 

til at holde fokus på og prioritere de opgaver, der er fastsat i mål- og resultatkontrakten. 

Endvidere mener politikkerne, at mål- og resultatkontrakter vil være medvirkende til at 

styrke tilliden og båndet mellem ministerierne og institutionerne. 

I afhandlingen er der benyttet diverse redskaber til behandling af, om implementering 

af mål- og resultatkontrakter har genereret de tilsigtede konsekvenser, samtidig med at 

man forsøger at undgå utilsigtede konsekvenser.  Gennem ANT-teoriens 4 momenter 

er der bl.a. blevet klarlagt, hvorvidt problematiseringen er kommunikeret klart nok, om 

der er taget højde for interessekonstruktion, hvordan indrullering er sikret, samt 

hvorvidt der har været tilfredsstillende mobilisering af aktørerne. 

Til afgørelse for, om mål- og resultatkontrakter kan bruges som ledelsesredskab for 

opnåelse af mere effektive offentlige institutioner, er der foretaget semistrukturerede 

interviews samt indsamlet data. 

Hvorvidt det er muligt at opgøre og bruge enhedsomkostninger til at fremme gennem-

sigtigheden i overensstemmelse med prospektets formål, har afhandlingen søgt at 

belyse og behandle problematikken heri.  Dette er foretaget med udgangspunkt i kritisk 

materiale af studier af 3 offentlige institutioner, hvor opgørelsen af enhedsomkostning-

er er blevet kritiseret. 

6.3.1 Problematisering 

I forbindelse med manglede indtægter og øgede udgifter i den offentlige sektor på 

Færøerne, har den politiske myndighed fremsat ønske om at implementere NPM i form 

af mål- og resultatkontrakter, med forventning om, at disse skal være med til at skabe 

mere effektive institutioner og større gennemsigtighed af driften. Hensigten med disse 

kontrakter er også, at de skal være med til at åbne muligheden for at gennemføre 

målinger af outputtet i form af performancemålinger, udover at disse skal være med til 

at skabe et forvaltningsredskab for ministerierne. 
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Havstovan har, som en af de første institutioner, implementeret disse kontrakter, og 

kan det diskuteres, hvorvidt disse har været med til at indfri ovenstående forventning-

erne. Har man fået valgt de rigtige mål i kontrakterne, og er målene i kontrakten 

målbare, således at driften er blevet mere effektiv og har skabt større gennemsigtighed? 

Det er ikke muligt at give et kvalificeret bud på succesen ved implementeringen af 

kontrakterne, da disse ikke har været svært målbare, men som det fremgår af oven-

stående, kan vi konstatere, at eksperterne, direktøren og medarbejderne i Havstovan 

samt departementschefen har forskellige opfattelse af succeskriterierne. 

6.3.2 Tages der højde for interessekonstruktion ? 

Det fremgår af afhandlingen, at Fiskeriministeriet og Havstovan gennem lov, § 7 i 

bekendtgørelsen vedr. mål- og resultatkontrakter, er blevet pålagt at implementere mål- 

og resultatkontrakter.  Denne tilstand kan således betragtes som en sort boks, hvor der 

kun er outputtet og inputtet sum tæller – nemlig at alle offentlige institutioner skal 

indføre mål- og resultatkontrakter.  Således er Fiskeriministeriet og Havstovans 

direktør fastlåste. 

Et af de vigtigste registreringssystemer i den offentlige sektor er FSL-økonomi-

systemet.  Finansministeriet er forpligtet at udføre vejledninger til systemet, og at 

afholde kurser for brugerne for at fastholde aktørerne i rollerne i henhold til § 3, i 

bekendtgørelsen om regnskabssystemet hos staten.  Finansministeriet udfører jævnligt 

investeringer i edb-systemet samt opgraderinger af vejledningerne. 

Indtil videre har Havstovan investeret i nye registreringssystemer samt opgraderet 

værende systemer.  Specielt har de udviklet Oracle-databasen, hvor man har segment-

opdelt tidsforbruget på nogle forud valgte aktiviteter.  Dog har Havstovan ikke på 

nuværende tidspunkt været i stand til at integrere dette system med FSL-økonomi-

systemet.  Det skal også bemærkes, at Havstovan ikke fuldt ud har udnyttet de mulig-

heder, der ligger i FSL-økonomisystemet, hvor man også har mulighed for en mere 

detaljeret segmentopdeling af driften. 

Det tyder således på, at der kræves investeringer i Havstovan for at kunne integrere 

disse 2 edb-systemer, samt at der investeres i videreudvikling af registrerings-

mulighederne i FSL-systemet, for bedre at kunne opgøre enhedsomkostninger. 
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Derudover bør det prioriteres at opgradere BioHag, såfremt institutionen fortsat skal 

være en anerkendt videnskabelig forskningsinstitution. 

6.3.3 Hvordan sikres indrullering ?   

Til undersøgelse af, hvordan indrullering ved implementering af mål- og resultat-

kontrakterne i Havstovan sikres, samt om der bliver taget de nødvendige hensyn, for at 

få aktørerne til at indrullere sig, er der foretaget interviews med Havstovans direktør 

samt medlemmer af styregruppen. 

Der er tvetydig opfattelse af, hvorvidt der er taget de nødvendige hensyn ved 

indrulleringen af aktørerne.  Direktørens opfattelse af indrulleringen synes at være 

modstridende med den opfattelse, som styregruppens medlemmer har af situationen.  

Direktøren påpeger, at han succesfuldt har indrulleret samtlige medarbejdere i 

processen, hvorimod styregruppens medlemmer er af den opfattelse, at direktøren i 

flere tilfælde mere eller mindre enerådigt har gennemført målene. 

En af årsagerne til denne situation kan være, at alle medarbejderne ikke har været 

engageret i processen, da de har udvist passivitet.  Dette kunne, ifølge de interviewede 

medarbejdere, være undgået, såfremt direktøren jævnligt udskiftede repræsentanterne i 

styregruppen, således at samtlige medarbejdere på et eller andet tidspunkt ville være 

aktive repræsentanter i styregruppen.  

Derudover var de interviewede medarbejdere af den opfattelse, at målene i kontrakten i 

flere tilfælde var urealistiske, bl.a. målene ved at forskerne skal producere 

0,8 videnskabelige artikler pr. år, samt målene med at medarbejderne skal benytte 10% 

af arbejdstiden på selvudvikling.  Dette hænger vanskeligt sammen med de andre krav, 

som direktøren sætter dem, om at de skal være med til at fremskaffe ekstern 

finansiering i form af deltagelse i forskellige eksterne projekter. 

Dette fremgår også af eftervurderingen ved finansårets afslutning, hvor der kan 

konkluderes, at man ikke har opnået ovenstående mål.  Således kan man konkludere, at 

medarbejdernes vurdering af denne problematik ikke har været helt forkert, og kan 

man således diskutere, hvorvidt medarbejdernes påstand om, at ledelsen har udført fejl-

prioriteringer i finansåret er rigtig eller ej. 
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En af betingelserne for at dette skal lykkes er, at mål- og resultatkontrakten er forankret 

blandt ledelse og medarbejdere i organisationen. 

En af de altafgørende faktorer vil derfor være at sikre, at man kan udarbejde og 

foretage performance- og outputmålinger.  For at dette skal kunne lade sig gøre, vil der 

være en række "tiltag", der skal "sættes i værk".  Fx vil det være en forudsætning, at 

samtlige medarbejdere er villige til at udføre korrekte og nøjagtige registreringer, samt 

at registreringssystemerne kan bruges. 

Det vil således kunne være en udfordring i sig selv at overbevise forskerne om, at de 

producerer output i stedet for outcome, samt det faktum, at de skal påtage sig andre 

roller, som reducerer dem fra at være forskere, som bruger sine forskningsmæssige 

skøn, til at være almindelige lønmodtagere, hvis output kan måles. 

6.3.4 Mobilisering af aktørerne 

Styregruppen er talsmænd for mobilisering af medarbejderne, og har i processen ved 

udarbejdelse af kontrakterne fungeret som repræsentanter.  Da en del medarbejdere har 

indtaget passive roller, kan det diskuteres, hvorvidt styregruppen er repræsentativ som 

talsmænd.  Styregruppen har dog pointeret en mulig løsning på dette problem, navnlig 

at rotation i styregruppen kunne være medvirkende til at motivere disse medarbejdere.  

Dertil bør man være opmærksom på, at de passive medarbejdere kan "bryde ud" som 

afvigere.   

FSL-økonomisystemet er et velfungerende og stabilt regnskabssystem, der kan anses 

som værende en sort boks, hvorfor Finansministeriets mobilisering af denne aktør kan 

anses som succesfuld.  Da det er direktørens opgave at sikre Havstovans årlige 

bevilling samt at prioritere anvendelsen af denne, kan det konkluderes, at han ikke helt 

har formået at mobilisere alle de nødvendige databaser, da det fremgår af kontrakten 

for 2010, at opdateringen af BioHag-databasen endnu ikke er foretaget, til trods for at 

dette mål var en del af kontrakten i 2009. 

  



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

129 
 

6.3.5 Kan implementering af mål- og resultatkontrakter bruges som 

ledelsesredskab for at opnå mere effektive institutioner? 

Hvad angår Finansministeriets holdning desangående, fremgår det, at implementering 

af mål- og resultatkontrakter vil være et ministerielt forvaltningsredskab, der vil 

medføre øget effektivitet i de offentlige institutioner, da kontrakterne vil være med-

virkende til, at både ledere og medarbejdere vil få en fælles opfattelse af, hvilke mål 

der skal opnås i finansåret.  De vil derved blive bedre til at prioritere opgaverne, 

således at disse er i overensstemmelse med de politiske ønsker. 

Fiskeriministeriets holdning er ligeledes, at disse kontrakter helt klart vil være med-

virkende til mere effektive offentlige institutioner.  Disse vil derudover kunne bruges 

som ledelsesredskab for at prioritere, hvilke (evt. nye) områder, der skal satses på, samt 

hvilke områder, der muligvis ikke skal bruges flere ressourcer på. 

Både medarbejderne og direktøren er af den opfattelse, at kontrakterne kan benyttes 

som ledelsesredskab til at prioritere opgaverne mest hensigtsmæssigt, men mener dog 

ikke, at implementering af disse kontrakter har bevirket en mere effektiv institution. 

Kritik 

Hvorvidt mål- og resultatkontrakter kan bruges som ledelsesredskab for opnåelse af 

mere effektive offentlige institutioner, har været kritiseret af flere.  Rigsrevisionen 

pointerer, at der både fra forskerkredse og pressen er rejst en del kritik angående 

implementeringen af disse kontrakter, som fx at mål- og resultatkravene i vidt omfang 

er rettet mod interne aktiviteter og inputmål frem for output- og effektmål, hvorfor det 

kan være tvivlsomt, hvorvidt disse fuldt ud kan benyttes som forvaltnings- og 

ledelsesredskab. 

En af eksperterne på området er tillige af den opfattelse, at implementeringen af NPM 

afstedkommer et omfattende bureaukrati af måle- og styresystemer, som stjæler de 

offentlige medarbejderes og lederes tid fra kerneopgaver.  En årsag til dette er, at 

NPM's forenkling af virkeligheden tilsidesætter kvalitative aspekter til fordel for 

kvantitative, således at der gennemføres tilbagevendende rutiner i form af produktion 

af rapporter og opfølgning mv. uanset om der er brug for disse eller ej og uanset om 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

130 
 

disse udmøntes i nytænkning og ny styring eller ej.  Derfor er der risiko for, at 

effektiviteten kan blive "spist op" af øget bureaukrati. 

Ud fra empirien er det vanskeligt at afgøre, hvorvidt implementeringen af mål- og 

resultatkontrakter har bevirket, at Havstovan er blevet en mere effektiv institution. På 

trods af at aktørerne har forskellige opfattelser af, hvorvidt de er blevet mere effektive 

eller ej, har de for det første ikke nogle konkrete målinger på effektivitet. For det andet 

har de ikke mulighed for at benchmark'e over tid, da de implementerede disse 

kontrakter for første gang for finansåret 2008.  Og for det tredje har man ikke formået 

at opstille målbare mål, som kan give en indikation om, hvorvidt institutionen er blevet 

mere effektiv.  Gennem denne proces er man dog på Havstovan blevet mere bevidst 

om, hvordan de økonomiske og menneskelige ressourcer bliver brugt på institutionen.  

Dermed er de af den opfattelse, at de er blevet bedre til at disponere over bevillingen. 

Selv om bevidsthed burde være en effektivitetsfaktor i sig selv, kan vi ikke ud fra 

denne case hverken bevise eller modbevise, hvorvidt man har opnået en effektivitets-

gevinst ved implementering af kontrakterne.  Dog kan vi ikke så tvivl om aktørernes 

opfattelse af effektiviseringen, hvorved det må formodes, at kontrakterne har skabt en 

vis effektivitet.  Man bør dog være opmærksom på bureaukratiets omfang, således at 

dette ikke opvejer en mulig effektivitet. 

6.3.6 Hvordan opgøres outputtet mest hensigtsmæssigt? 

Det er Rigsrevisionens overordnede vurdering, at resultatkontrakter udgør et nyttigt 

styringsinstrument både i relationen mellem departement og institution og internt i 

institutionerne, samt at disse kan bidrage til gennemsigtighed i virkningen af 

institutionernes aktiviteter for såvel bevillingsmyndigheder som for offentligheden. 

For at skabe denne gennemsigtighed skal rapporteringen af mål- og resultatstyring 

være offentlig tilgængelig.  For Havstovans vedkommende ligger mål- og resultat-

kontrakterne på deres hjemmeside, hvorfor denne del må anses at være opnået.   

Hvad angår forankring af de overordnede mål vedrørende mål- og resultatkontrakter 

skal disse fremgå af bemærkningerne til finanslovsforslaget.  Dertil er man endnu ikke 

kommet, hvorfor denne side af målet ikke er opnået. 
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Til hjælp for afgørelse af, hvordan selve outputtet mest hensigtsmæssigt kan opgøres, 

så dette fremmer gennemsigtigheden i overensstemmelse med formålet med 

prospektet, er der i afhandlingen foretaget kritik af opgørelse af enhedsomkostninger i 

den offentlige sektor generelt samt, at der afslutningsvis er foretaget kritik af 

Havstovans opgørelse af enhedsomkostninger. 

Den generelle kritik viser, at det kan være svært at opgøre enhedsomkostninger til brug 

som forvaltnings- og ledelsesredskab.  Både hvad angår beslutningstagnings-, 

præstations- og inspirationsformål, da opdelingen i omkostningspuljer og -objekter 

samt bestemmelse af, hvilke omkostninger der skal allokeres, alt sammen påvirker 

opgørelsen af enhedsomkostninger.  Der er således en del forholdsregler, der bør tages, 

for at opgørelse af enhedsomkostninger kan give mening i denne sammenhæng.   

For Havstovans vedkommende har de mulighed for at segmentopdele i større grad, end 

hvad der bliver praktiseret.  Nuværende opdeling giver kun i begrænset omfang 

mulighed for beregning af enhedsomkostninger, da Havstovan kun benytter 

mulighederne for at segmentopdele de eksterne projekter i segmenter, som i FSL-

systemet benævnes ”sted”.  Den primære drift bliver således ikke segmentopdelt i 

henhold til Oracle-databasen og i forhold til målene i kontrakterne, hvorfor der kræves 

investeringer i videreudvikling af registreringsmulighederne FSL-systemet, for bedre at 

kunne opgøre enhedsomkostninger. 

Ønsker man at fastholde statens enhedsomkostningsfokus, bør man overveje større 

fleksibilitet desangående, med fx for hvilke institutioner og hvilke hovedformål og 

opgaver, enhedsomkostningstankegangen vil give mening.  Det vil også være 

nødvendigt at vælge, til hvilke formål de skal bruges. 
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6.4 Perspektivering 

Ud fra nærværende case kan vi udlede, at tilgangen ved implementering af mål- og 

resultatkontrakter ikke lever op til de kriterier, der oprindelig var hensigten i henhold 

til prospektet.  På trods af at Finansministeriet og Fiskeriministeriet ud fra det 

fænomenologiske perspektiv er af den opfattelse, at implementering af kontrakterne 

har skabt en mere effektiv institution samt større gennemsigtighed, har vi ikke kunnet 

dokumentere disse påstande, men må vi tage disse udsagn til efter beretning.  Til gen-

gæld er direktøren på Havstovan og medarbejderne ikke så positivt ladede, og mener 

de ikke, at institutionen er blevet mere effektiv, men at de dog er blevet mere bevidste 

om, hvilke menneskelige og økonomiske ressourcer der skal til for at udføre de 

forskellige opgaver. 

Ud fra empirien kan vi konkludere, at tilgangen med implementering af kontrakterne 

på Færøerne på nuværende tidspunkt kan betragtes som værende på forsøgsbasis, hvor 

formålet er, at få alle institutioner til at implementere disse kontrakter, der i første 

omgang skal afspejle den lovhjemmel, de virker under.   

Det er således ikke af Finansministeriets første prioritet, hvilke mål institutionerne 

sætter sig her og nu, men derimod at de får implementeret kontrakterne, som på sigt 

kan videreudvikles, således at disse i højere grad kan generere de ønskede 

informationer. 

Det er ligeledes vigtigt, at kontrakterne bliver forankret i finansloven, således at disse 

kan give den nødvendige information til Lagtinget i forbindelse med, hvordan 

bevillingen skal fordeles mellem ministerierne. Med denne information vil Lagtinget 

bedre være i stand til at prioritere, hvilke politiske tiltag der skal sættes i værk i de 

respektive finansår.  Lagtinget vil således også blive bedre i stand til at vurdere, hvilke 

konsekvenser de respektive bevillinger vil have for ministerierne og de underliggende 

institutioner. 
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Vi vil slutte af med departementschefens udtalelser, der understreger disse 

observationer: 

"Havstovan har ikke fået belyst målene specifikt nok.  Særdeles er det en 

mangel, at man ikke er specifik nok i sine eftervurderinger.  Således er det 

vigtigt at få fastlagt nogle procedurer, særdeles i henhold til eftervurderinger 

og ikke mindst en generel belysning af målene.  

Det er særdeles afgørende, at man i kontrakten har specifikke mål, som virkelig 

kan måles som et resultat, og som senere kan eftervurderes. Denne del af 

processen har ikke været god nok." 
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Bilag 1 

Møde med Eilif Gaard, direktør på Havstovan (Faroe Marine Research Institute) 

Sted og tidspunkt: Havstovan den 29/9-2010, kl. 13. 

På mødet var mødt Eilif Gaard, direktør for Havstovan, Dany Højgaard og Hugin Skaalum, 

studerende på CBS. 

I forbindelse med problemstillingen til kandidatafhandlingen "NPM i den offentlige sektor på 

Færøerne", har vi valgt at holde et møde med Havstovan, som er en af de få institutioner, der har 

implementeret mål- og resultatstyring på Færøerne. 

Ud fra resultatkontrakten, se bilag56,
 valgte vi at stille følgende spørgsmål: 

1. Hvorfor implementering af mål- og resultatkontrakter? 

2. Hvordan har tilgangen været til mål- og resultatkontrakter? 

3. Hvem har været involveret i processen? 

4. Hvilken opfattelse har Havstovan af mål- og resultatkontrakter? 

5. Har mål- og resultatkontrakter medvirket til mere arbejde hos medarbejderne i Havstovan? 

6. Har mål- og resultatkontrakter været med til at øge effektiviteten hos Havstovan? 

7. Hvad er Havstovan 's opfattelse af formålet med mål- og resultatkontrakten? 

8. Hvad synes medarbejderne om kontrakten og hvad har ledelsen gjort for at sikre 

indrullering? 

9. Hvordan måles målene i kontrakten? 

10. Hvilke konsekvenser er der, såfremt målene i kontrakten ikke bliver opfyldt?  

11. Hvordan sikrer man validiteten af dataene i kontrakten?    

Ad 1: Hvorfor implementering af mål- og resultatkontrakter? 

Der er 2 årsager til, at Havstovan har implementeret mål- og resultatkontrakter.  Den ene er i 

henhold til bestemmelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 22 fra 14. marts 2007 om statens 

regnskabssystem m.m., der har vedtaget lovpligtig mål- og resultatstyring for ministerierne og de 

underliggende institutioner gældende fra 1. januar 2010. Den anden årsag er, at Fiskeriministeriet 

(Fiskimálaráðið) fremsatte ønske om at få Havstovan med i et pilotprojekt, som en af de første 

færøske institutioner, der udformede mål- og resultatkontrakter. 
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Ad 2 og 3: Hvordan har tilgangen været til mål- og resultatkontrakter og hvem har været 

involveret i processen? 

Havstovan har en flad organisationsstruktur og der blev oprettet en arbejdsgruppe blandt alle 

medarbejderne, der startede med at formulere en mission og en vision, som byggede videre på den 

målsætning, som de havde i forvejen. 

Det tog noget tid at få formuleret en mission og en vision, men det var en lærerig proces. Alle 

medarbejderne var engageret i processen, og de er tilfredse med den foreliggende kontrakt, som de 

vil udvide og bygge videre på i de kommende år. 

Ad 4: Hvilken opfattelse har Havstovan af mål- og resultatkontrakter? 

Havstovan's opfattelse af mål- og resultatkontrakter er, at de gennem en demokratisk proces hvert år 

får mulighed for at standse op og reflektere over årets forløb, og vurdere hvilke prioriteringer de 

skal satse på i det kommende finansår. Ligeledes giver dette mulighed for at gå i dialog med 

ministeriet, hvor de kan prioritere satsningsområder for det kommende finansår, således at 

bevillingen bliver brugt mest hensigtsmæssigt, herunder fx ved at "integrere" Fiskeriministeriets og 

Havstovan's ønsker angående en eller anden specifik fiskeribestand, hvor Havstovan's forskning kan 

være medvirkende til dokumentation for Færøernes fiskerettigheder / kvoter.  

Ifølge direktøren er Havstovan en uafhængig politisk institution, der skal sikre faglig neutralitet og 

som "kun" refererer til Fiskeriministeriet.  Fx kan der være et kortsigtet mål / ønske fra ministeriet 

om, at Havstovan skal "hellige" sig en eller anden specifik / relevant opgave (fx makrel bestanden).  

Havstovan vil dog ikke gå fuldstændig på kompromis med nogen grundlæggende faktorer som fx 

tilbagevendende undersøgelser samt grundforskning, da disse danner grundlaget for HS som en 

forskningsinstitution, der bl.a. skal være med til at sikre dokumentation for Færøernes 

fiskerettigheder / kvoter.   

På længere sigt vil det være en betingelse for institutionens "overlevelse", at medarbejdernes 

kvalifikationer og motivation er i top.  Derfor er der også i mål- og resultatkontrakterne sat som mål, 

at medarbejderne skal have de bedst mulige faglige kvalifikationer, ved fx at muliggøre deltagelse 

på faglige møder og relevante kurser efter behov.  Man satser også på, at alle forskere er Ph.D. 

kompetente. Dertil kommer deres medarbejderpolitik om, at hver medarbejder minimum skal bruge 

10% af arbejdstiden til at styrke deres faglige kompetencer gennem fx kurser, konferencer, interne 
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møder/konferencer og faglitteratur.  Dette er et selvsagt krav, for at Havstovan skal være i stand til 

at udføre de opgaver, denne er blevet pålagt - der er jo tale om en videnskabende institution. 

Ad 5: Har mål- og resultatkontrakter medvirket til mere arbejde hos medarbejderne i 

Havstovan? 

Det var direktørens opfattelse, at mål- og resultatkontrakterne ikke har medført merarbejde for 

personalet. De har selv udviklet et program, hvor de registrerer forud valgte arbejdsopgaver, som de 

bruger til registrering i henhold til mål- og resultatkontrakten.  De benytter et ind- og 

udstemplingssystem og var allerede godt i gang med registreringerne, før Fiskeriministeriets 

henvendelse.  Dog skulle de som noget nyt også til at registrere aktiviteterne. 

Ad 6: Har mål- og resultatkontrakter været med til at øge effektiviteten hos Havstovan? 

Direktøren mente ikke, at mål- og resultatkontrakten har medvirket til større effektivitet i 

institutionen, da medarbejderne altid har været enthusiastiske. Han mente dog, at institutionen på 

flere områder var blevet bedre til at prioritere opgaverne, da de nu havde en bedre fornemmelse af, 

hvor mange økonomiske og menneskelige ressourcer der skal til for at udføre de enkelte opgaver. 

Hvad angår "resultat"løn, er det ikke blevet praktiseret, og vil muligvis udgøre en vis risiko, da 

indbyrdes konkurrence evt. vil kunne skade det team-work, medarbejderne er så glade for.  

Ad 7: Hvad er Havstovan's opfattelse af formålet med mål- og resultatkontrakten? 

Det er Fiskeriministeriet, der afgør, hvad de vil have ud af kontrakterne.  Som nævnt i spg. 4 giver 

udarbejdelsen af mål- og resultatkontrakterne Havstovan mulighed for at standse op og reflektere 

over årets forløb, samt vurdere hvilke prioriteringer de skal satse på i det kommende finansår, der 

derved kan være medvirkende til at berigtige bevillingen.  Kontrakterne er også medvirkende til at 

skabe forståelse overfor myndighederne.  De er også blevet mere bevidste om, hvor mange 

økonomiske og finansielle ressourcer der skal benyttes til de enkelte funktioner. De er nødsaget til at 

prioritere på den ene side, hvad der forlanges / ønskes politisk og på den anden side hvad der er 

mest forsvarligt på det faglige område - og derved også, hvilke områder der kan vente.   

Direktøren var ellers af den opfattelse, at mål- og resultatkontrakten ikke har bevirket til en mere 

effektiv institution, da alle medarbejderne allerede godt kunne lide deres opgaver og var særdeles 

effektive.  



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

140 
 

Ad 8: Hvad synes medarbejderne om kontrakten og hvad har ledelsen gjort for at sikre 

indrullering? 

Ifølge direktøren har medarbejderne været med i hele processen og har taget godt imod mål- og 

resultatkontrakten. Institutionen har altid haft en flad organisationsstruktur og er dette også 

medvirkende til, at medarbejderne har ladet sig ”indrullere”.  De har endvidere været vant til at 

registrere flex-tid, som nu også er blevet udvidet med registrering af aktiviteter. 

I de andre OECD-lande ser man tit, at der er knyttet en direktørkontrakt til mål- og 

resultatkontrakten, men dette er ikke tilfældet hos Havstovan.  Såfremt der skulle blive tale om 

"resultat"belønning, mener direktøren selv, at der kan være en vis risiko i en evt. indbyrdes 

konkurrence, da medarbejderne er meget tilfredse med det nuværende team-work. 

Ad 9: Hvordan måles målene i kontrakten? 

Havstovan's største problem er at finde ud af hvad og hvordan aktiviteterne skal måle og om de kan 

måles. Havstovan har lavet en oracel-database, hvor de forsøger at registrere tidsforbruget af nogle 

forud valgte aktiviteter, men på nuværende tidspunkt har de ikke været i stand til at bruge disse 

dataer i henhold til bevillingen. 

De arbejder på at få opdateret deres hoved-datasamling (BioHag), således at denne opfylder 

nutidens krav om kvalitet, brug og sikkerhed.  

Ad 10: Hvilke konsekvenser er der, såfremt målene i kontrakten ikke bliver opfyldt? 

På nuværende tidspunkt har det ingen konsekvenser, hverken for de ansatte eller overfor ministeriet, 

såfremt de ikke formår at opfylde kriterierne i mål- og resultatkontrakten. Direktøren er dog af den 

opfattelse, at dette er et punkt, som de i den kommende tid bliver nødt til at forholde sig til, fx 

såfremt der er nogle forskere, der ikke lever op til kravet om at publicere 0,8 artikler. 

Der har været tale om en prøveperiode, så en af årsagerne til manglende opfyldelse af kontrakterne 

kan fx være urealistiske mål.  En anden årsag kan være, at der skal tages hensyn til den finansielle 

"ramme", således at man sikrer sig, at kontrakterne er stærkt forankret i denne - dette fordi det ikke 

giver nogen mening at planlægge en masse i en kontrakt, såfremt der ikke er sammenhæng mellem 

bevillingen og "kravene" i kontrakten. 

Ad 11: Hvordan sikrer man validiteten af dataene i kontrakten? 
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De havde ingen validering af deres dataer, men de har udviklet en oracel-database, som de benytter 

til registrering af aktiviteterne.    

Sammenfatning 

Havstovan er en af de første institutioner der har udfærdiget mål- og resultatkontrakter med 

ministeriet og blev den første kontrakt underskrevet den 7. december 2007, gældende for finansåret 

2008. Årsagen til udfærdigelsen af kontrakten skal ses i henhold til ændringen i bekendtgørelsen om 

statens regnskabssystem, hvor det blev pålagt institutionerne at indføre mål- og resultatkontrakter 

gældende fra 1. januar 2010. Det var ministeriets ønske at få Havstovan med i et pilotprojekt, som 

en af de første færøske institutioner, der udformede mål- og resultatkontrakter. 

I forbindelse med arbejdet med at udfærdige mål- og resultatkontrakten har direktøren udvalgt en 

styregruppe, bestående af medarbejdere fra hver division, hvor de startede med at formulere en 

mission og en vision, som var grundlagt i målene i kontrakten. Det var direktørens opfattelse, at alle 

medarbejderne har været godt repræsenteret i arbejdet. 

Indførelsen af mål- og resultatkontrakter har haft en positiv effekt på institutionen uden dog at have 

fået en mere effektiv institution. Kontrakten har været medvirkende til, at man i større grad har fået 

sat ord på, hvilke ”ydelser” der bliver fremstillet i institutionen og hvordan man kan prioritere, 

hvilke ydelser/mål der skal satses på her og nu samt hvilke ydelser/mål der skal satses på de næste 3 

til 5 år. 

Ligeledes sættes der krav til både ledelsen og medarbejderne, der er med til at skabe en større faglig 

ekspertise på institutionen, og man er ligeledes blevet mere økonomisk bevidst om, hvad det koster 

at få fremstillet de enkelte ydelser/mål. 

Kontrakterne er også med til at styrke båndet mellem institutionen og ministeriet, hvor man i 

fællesskab kan få opsat mål, som er til gavn for både institutionen, ministeriet og som følger 

regeringens ønsker.    

På nuværende tidspunkt har man ikke taget stilling til, hvilke mulige konsekvenser det skal have for 

institutionen og medarbejderne, såfremt man ikke formår at opnå målene, som er opsat i kontrakten. 

Dette er et punkt, som institutionen og ministeriet bliver nødsaget til at tage op til diskussion.   
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Man har ikke diskuteret, hvorvidt man skal implementere de såkaldte direktørkontrakter, men den 

umiddelbare opfattelse af disse kontrakter er, at disse kan være med til at skabe en vis risiko i form 

af en evt. indbyrdes konkurrence, da medarbejderne pt. er meget tilfredse med det nuværende team-

work. 

De har udviklet en Oracle-database, hvor de registrerer tidsforbruget.  Dette har dog ikke forårsaget 

merarbejde for medarbejderne med hensyn til mål- og resultatkontrakterne, da tidsregistreringen 

allerede var indført før implementering af kontrakterne.  Med henblik på måling af målene er det i 

øjeblikket ikke muligt at bruge dataene i henhold til bevillingen, da det ikke er 100% muligt at 

opgøre enhedsomkostningerne pt.  De har heller ikke nogen validering af disse data. 
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Bilag 2 

Møde med medarbejdere på Havstovan, Ebba Mortensen og Jan Arge Jacobsen (Faroe Marine 
Research Institute) 

Sted og tidspunkt: Havstovan den 22/10-2010, kl. 10.00. 

På mødet var mødt Ebba Mortensen og Jan Arge Jacobsen fra Havstovan samt Dany Højgaard og 

Hugin Skaalum, studerende på CBS. 

I forlængelse af mødet med direktøren på Havstovan, Eilif Gaard, har vi valgt at lave et interview 

med to af medarbejderne, der har været med i processen fra begyndelsen. Vi har valgt at stille 

nogenlunde de samme spørgsmål til medarbejderne, som vi har stillet direktøren, Eilif Gaard. 

Det skal bemærkes, at både Ebba og Jan har været medlem af styregruppen for udførelse af mål- og 

resultatkontrakter. Ebba er dog ikke medlem af gruppen i dag. 

I interviewet fik vi fremstillet følgende spørgsmål: 

1. Hvorfor implementering af mål- og resultatkontrakter? 

2. Hvordan har tilgangen til mål- og resultatkontrakter været? 

3. Har mål- og resultatkontrakter medvirket til mere arbejde hos medarbejderne på Havstovan? 

4. Har mål- og resultatkontrakter været med til at øge effektiviteten hos medarbejderne på 

Havstovan?  

5. Hvad er medarbejdernes opfattelse af formålet med mål- og resultatkontrakten? 

6. Hvad synes medarbejderne om kontrakten og hvad har ledelsen gjort for at sikre 

indrullering? 

7. Hvordan måles målene i kontrakten? 

8. Hvilke konsekvenser skal det have for direktøren og medarbejderne, såfremt målene i 

kontrakten ikke bliver opnåede  

9. Hvad synes de om implementering af direktørkontrakter? 

Ad 1: Hvorfor implementering af mål- og resultatkontrakter? 

Formålet med at implementere mål- og resultatkontrakter er, at de kan opnå større viden om de 

produkter, som de fremstiller, og at de senere i forløbet kan blive i stand til at knytte økonomiske og 

menneskelige ressourcer til de enkelte mål, således at man bedre vil være i stand til at prioritere 

opgaverne i henhold til de økonomiske og menneskelige ressourcer på institutionen.     
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Ad 2: Hvordan har tilgangen til mål- og resultatkontrakter været? 

I forbindelse med arbejdet med mål- og resultatkontrakter valgte den forhenværende direktør at 

nedsætte en styregruppe bestående af en medarbejder fra hver afdeling, som ikke nødvendigvis var 

afdelingschef. Begge medarbejdere, som vi interviewede, har siddet i styregruppen.  Det var deres 

opfattelse, at de medarbejdere, som ikke har siddet i styregruppen, næppe havde haft den store 

indflydelse på mål- og resultatkontrakterne på grund af manglende engagement. 

Da man oprindeligt udvalgte personer fra hver afdeling, var det hensigten, at disse skulle 

repræsentere medarbejderne (interesserne) fra de respektive afdelinger, men dette lykkedes ikke helt 

at gennemføre. Det var direktøren der udvalgte medarbejderne i gruppen, og det var/er ligeledes 

direktøren, som var/er primus motor i arbejdet, og var/er det primært ham, som udfærdiger 

kontrakterne. Direktøren har i forbindelse med medarbejdermøder informeret medarbejderne om 

tilgangen, hvor de har haft mulighed for at komme med bemærkninger. De interviewede var begge 

af den opfattelse, at medarbejderne ikke havde de store bemærkninger på medarbejdermøderne, men 

at de dog har haft mulighed at få indflydelse på arbejdet/målene i kontrakterne, såfremt de havde 

vist interesse for dette. 

Kontrakten har ligeledes været tilgængelig for alle medarbejderne, hvor de har haft mulighed for at 

gennemlæse denne, og at komme med bemærkninger. De fik dog næsten ingen bemærkninger ad 

den vej. De medarbejdere, der ikke var med i styregruppen, var generelt passive, hvilket måske 

skyldes, at ledelsen ikke har været i stand til at indrullere alle medarbejderne i processen. 

Da styregruppen udfærdigede målene i kontrakten, var repræsentanterne ude i afdelingen og 

diskuterede dette med afdelingschefen. De fik inspiration til målene i kontrakten fra andre lignende 

kontrakter. 

Ad 3: Har mål- og resultatkontrakter medvirket til mere arbejde hos medarbejderne på 

Havstovan? 

De mener ikke, at det med at registrerer målene i resultatkontrakten er nogen ekstra belastning, som 

er til gene for dem. Det vigtigste er, at få det ind i den daglige rutine, således at man husker at få det 

gjort til de enkelte opgaver/mål.  
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Ad 4: Har mål- og resultatkontrakter været med til at øge effektiviteten hos medarbejderne 

på Havstovan? 

De er begge i tvivl om, hvorvidt mål- og resultatkontrakte er med til at øge effektiviteten. Dog kan 

man ud fra registreringerne konstatere, hvad der hidtil er blevet produceret, og hvor langt man er 

kommet i henhold til de mål, man har sat sig. Hvorvidt dette har været medvirkende til øget 

effektivitet er tvivlsomt.  Man er mere af den opfattelse, at såfremt man ikke nåede målene, kunne 

årsagen måske være, at ledelsen havde prioriteret de økonomiske og menneskelige ressourcer 

forkert i henhold til målene. 

Det med at skrive en artikel er ikke noget, man bare kan ryste ud af ærmet.  Dette er rimelig 

tidskrævende. Det er en konstatering, at virksomheden opfordrer medarbejderne til at skaffe ekstern 

finansiering, samtidig med at de også skal forsøge at opfylde målene i kontrakten. Dette er absolut 

et problem, da man fx bruger 30% af arbejdstiden på projekter, samtidig med at man fx skal opfylde 

målene med at publicere 0,8 videnskabelige artikler pr. år.   

Ad 5: Hvad er medarbejdernes opfattelse af formålet med mål- og resultatkontrakten? 

Mål- og resultatkontrakter kan bruges både eksternt og ikke mindst internt i institutionen. Fx kan 

ledelsen, ud fra konstateringen af opnåede mål, lave om på prioriteringerne således at produktionen 

stemmer overens med de mål, man har sat sig. Således kan man konstatere, hvilke økonomiske og 

menneskelige ressourcer, der skal til for at opnå målene. Såfremt målene ikke opnås, er det 

nødvendigt enten at tilføre flere ressourcer eller også at reducere målene i kontrakten, således at det 

bliver mere realistisk. 

I denne forbindelse er det også vigtigt, at man er i stand til at differentiere mellem 

opgaverne/målene. Fx hvis enkelte personer bruger 50% af deres tid til at bidrage med oplysninger 

til ministeriet, fx i forbindelse med makrel-kvoter, kan disse personer ikke samtidig blive pålagt at 

fremstille 0,8 videnskabelige artikler om året. Derfor må dette krav reduceres til fx 0,4 artikel om 

året, dvs. en artikel hvert tredje år. 

Det skal dog pointeres, at der førhen ikke blev afholdt medarbejdermøder og tilfredshedsanalyser, 

men efter at man har sat sig disse mål i kontrakten, bliver man regelmæssigt påmindet om disse, for 

at lede opmærksomheden hen på prioriteringerne i kontrakten, således at de på denne måde så vidt 

muligt bliver gennemført.   
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De mente også, at dette er et godt redskab til brug for at forhindre, at institutionen falder i søvn og at 

man med jævne mellemrum får mulighed for at kigge på de mål, man har sat sig.  Fx hvordan det 

går med de faste mål, om de stadigvæk holder dem eller om institutionen er ved at falde i søvn. Det 

er også vigtigt at fundere over nye mål. 

En mål- og resultatkontrakt hjælper med at sætte ord på, hvad institutionen egentlig 

"gør/producerer". Det er positivt, at man mindst en gang årligt har mulighed for at sætte sig ned og 

revidere målene i kontrakten, for at få afklaret, om man har opnået de mål, man har sat sig og hvad 

man eventuelt kunne gøre bedre. 

Ad. 6: Hvad synes medarbejderne om kontrakten og hvad har ledelsen gjort for at sikre 

indrullering? 

Spurgt om ledelsen har gjort noget for at indrullere de medarbejdere, der ikke er med i styregruppen, 

bestående af nogle ansvarlige medarbejdere, var det deres opfattelse, at kontrakten/målene ikke er 

særlig synlige overfor disse. Dog bliver målene taget frem på medarbejdermøderne og også hen 

mod årsafslutningen, hvor man diskuterer, om man har nået målene eller ej.   

Endvidere blev de spurgt, om det bliver diskuteret på medarbejdermøderne, da en foreliggende 

kontrakt skal udarbejdes - hvad der skal med og hvilke mål man vil sætte til kommende år.  

Kontrakten bliver udarbejdet "hen over hovedet" på de menige medarbejdere. Styregruppen 

udfærdiger for det meste kontrakten og har kontakt til de respektive ledere, hvorefter der 

videreinformeres på medarbejdermøderne. De projektansatte (de som er knyttet til eksternt 

finansierede midler) har dog ikke haft nogen indflydelse på udarbejdelsen af kontrakten. 

Målene i kontrakten afspejler i stor grad den lovpligtige funktion, som institutionen skal udføre. De 

andre mål kommer direkte fra havforskernes egne interesser, som man så prøver at få ind i en 

kontrakt. Deres opfattelse var, at indrulleringen ikke kommer længere ned i hierarkiet end til 

forskerne. Og såfremt folk er meget ophængt i arbejdet, ser man en tendens til, at de holder lav 

profil for at undgå at blive pålagt endnu større arbejdsbyrde.   

De er begge to af den opfattelse, at det kunne være en god idé at rotere, således at alle 

medarbejderne på skift blev nødt til at sætte sig ned og fundere over institutionens mål.  På den 

måde vil alle medarbejderne bedre kunne komme til at føle sig mere eller mindre indrulleret i 

processen.  
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Ad 7: Hvordan måles målene i kontrakten?      

Havstovan har udfærdiget et excel regneark, som ligger ude på et fælles drev og som alle har adgang 

til. Det er vores opfattelse, at det er tvivlsomt hvor sikre disse data er, da alle personer har adgang til 

dokumentet og således har mulighed for at ændre i dataene.  På dette regneark registrerer 

medarbejderne aktiviteterne.  Hvis fx en medarbejder har holdt et foredrag, noterer han hvor meget 

tid han har brugt i forbindelse med foredraget samt hvor mange der var fremmødt til foredraget. 

Ligeledes noterer den, som skriver en artikel, hvor megen tid han bruger på den specifikke artikel. 

Ad 8: Hvilke konsekvenser skal det have for direktøren og medarbejderne, såfremt målene i 

kontrakten ikke bliver opnåede?  

På nuværende tidspunkt har det ingen konsekvenser, bortset fra at medarbejderne og ledelsen kan 

konstatere, at målene ikke blev opnået. Ledelsen kan ligeledes benytte disse konstateringer til at se 

nærmere på målene og revidere dem i henhold til de opnåede mål. Dette skulle alt andet lige også 

give ledelsen den nødvendige viden til at vurdere, hvilke ressourcer der skal til for at kunne opnå 

målene – ledelsen kan således prioritere ressourcerne i henhold til opnåelse af ønskede mål. 

Dette kan benyttes internt i ledelsen, som får en given mulighed for at snakke med medarbejderne 

om, hvorfor de ikke har opnået de individuelle mål i kontrakten, og hvad de fremover kan gøre for 

at sikre, at man opnår målene. 

Da man senere hen i forløbet bliver i stand til at sætte tal på ressourcerne, der benyttes til de enkelte 

mål, bliver man bedre i stand til at tage stilling til, hvilken indsats der skal til for at opnå målene.  På 

den måde vil man også være i stand til at vurdere, hvor mange ressourcer der skal flyttes/omrokeres 

for at opnå målene. Man har i dag udbygget et registreringssystem, som er med til at fremskaffe den 

nødvendige viden om ressourcefordelingen på institutionen. 

Det er generelt et problem, at ledelsen ikke har taget højde for at reducere kravene til de enkelte 

medarbejdere, som er involverede i eksternt finansierede projekter. Da ledelsen har medarbejder-

møde, bliver medarbejderne næsten hver gang påmindet om, at de skal forsøge at fremskaffe 

eksternt finansierede midler.  

Det er noget nemmere for en assistent at registrere tidsforbruget, end det er for en forsker, da 

forskerne efter sigende tænker på arbejdsopgaven i weekenden, mens græsplænen bliver slået etc. 

En artikel er jo ikke færdig før den er færdig og det kan tage månedsvis. 
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Det kan især være svært at registrere specifikt nok, hvis man arbejder med flere forskellige ting ad 

gangen.  I disse tilfælde vil man vurdere tidsforbruget på de enkelte aktiviteter. 

De personer, som arbejder tværs over afdelingerne, kan, når året er omme, fx følge op på, hvor 

megen tid de har brugt på de specifikke afdelinger.  De er begge to af den opfattelse, at det er en god 

idé med tidsregistreringer.   

I de tilfælde, hvor de er udenlands i et specifikt arbejdsærinde, kan man så se sort på hvidt, hvor 

megen tid der er medgået til fx støtte hos Fiskeriministeriet.   

I andre lande, hvor man registrerer timer, har man projekter, således at når arbejdsdagen er omme, 

skal man have registreret alle timerne fordelt på projekter. Dvs. at man ikke kan arbejde uden at 

have et sted at registrere tiden på. Da vil man have 100% projektstyring. I sådanne tilfælde kan man 

tage kontrakten og fx sige, at man har 50 timer til en given opgave. Man har derved bundet sig til at 

udføre opgaven inden for disse timer. Kan man ikke nå det, må man bede andre medarbejdere om 

timer eller gå ud og finde noget andet, som man kan bruge timer fra. Derved har det allerede 

økonomiske konsekvenser, idet man har x-antal timer og skal levere en bestemt opgave. Dette er der 

flere institutioner der praktiserer, og det kommer så an på at få oprettet projekter - helst med flere 

timer, end der er brug for - så disse overskudstimer kan bruges andre steder, hvor det er nødvendigt. 

Dertil er man endnu ikke kommet på Havstovan.   

I øjeblikket kan de registrere på afdelinger, fx fiskeriafdelingen, og på projekter, der er eksternt 

finansieret. Altså hvilken afdeling man er i, hvor man er og hvad man laver.   

Hvis man fx arbejder med et eksternt finansieret projekt i 3 mdr., bør medarbejderens ansvar overfor 

Havstovan reduceres tilsvarende, for ellers vil der ligge 3 mdr.'s arbejde og vente på vedkommende. 

Da man ikke har tradition for at udbetale overarbejde, er der således ikke umiddelbar sammenhæng 

herimellem. Det afspejles ikke i kontrakterne, at der er taget hensyn til denne problematik. 

Nogle af de eksternt finansierede projekter skal gerne udmønte sig i, at der fx oprettes en database, 

indeholdende de resultater, som medarbejderen har indsamlet og behandlet i projektperioden. Dette 

resulterer således ikke altid i en artikel, hvilket derfor kan være i konflikt med kravet/målet om, at 

der gennemsnitlig skal produceres 0,8 videnskabelige artikler pr. forsker på årsbasis.  Disse 

projekter er ikke nødvendigvis knyttet til de faste tilbagevendende opgaver. 
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Af selve kontrakterne fremgår det ikke, om man har sat sig som mål, hvor stor en del eller at en vis 

del skal være eksternt finansieret.  Det bliver kun konstateret, hvor stor andel der årligt er eksternt 

finansieret.   

Problemet med mange af de nordiske projekter er, at man kun får penge til at network'e og ikke til 

medarbejdere. Der er således kun penge til at mødes og diskutere, men ikke til at gøre noget rigtigt 

arbejde.   

Ad. 9: Hvad synes de om implementering af direktørkontrakter? 

De tvivler på, at en egentlig direktøraflønning i forhold til nåede mål vil være incitament nok til at 

få medarbejderne til at yde mere.  Dette vil dog uden tvivl være medvirkende til, at direktøren vil 

gøre en større indsats for at nå målene, ved at "skubbe" mere til medarbejderne.   

I Norge er det fx således, at når en forsker har udarbejdet x antal artikler, kan denne ansøge om at 

blive opgraderet fra fx at være "forsker 3" til "forsker 2" … for til sidst at blive forskerdirektør.  Der 

er her tale om, at man kan stige i anciennitet og derved få mulighed for højere aflønning.   

Da direktøren således vil have resultataflønning som incitament, vil det evt. kunne tænkes, at man 

overfor direktøren kunne "forhandle" sig til ens egne fordele, afhængig af om målene bliver nået 

eller ej.  Dette ville således kunne være et incitament for medarbejderne, hvilket dog næppe vil være 

gældende for assistenterne.  I hvert fald bør man fastlægge grænsen for, hvem der kan få resultatløn. 
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Bilag 3 

Møde med eksperterne Tummas Dam og Atli Leo, som var med til at skrive prospektet vedrørende 

bevillingssystemet, herunder mål- og resultatkontrakter 

Sted og tidspunkt: Finansministeriet (Fíggjarmálaráðið) (FMR) den 12/10-2010, kl. 11.00. 

På mødet var mødt Tummas Dam og Atli Leo, repræsentanter fra Finansministeriet, og Dany 

Højgaard og Hugin Skaalum, studerende på CBS. 

I forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om statens regnskabssystem57 hvor ministerierne og 

de underliggende institutioner inden 1. januar 2010 er blevet pålagt at implementere mål- og 

resultatstyring, blev der nedsat en arbejds/styregruppe til at udfærdige et prospekt des angående. 

Det fremgår af prospektet, at Lagtinget har planer om at indføre mål- og resultatstyring i den offent-

lige sektor efter de samme principper som mange OECD-lande allerede har gennemført. De har i 

denne forbindelse set nærmere på de principper, som bliver brugt i henholdsvis Norge, Sverige og 

Danmark.  

Et af redskaberne til mål- og resultatstyring er at udforme resultatkontrakter, som er skriftlige aftaler 

mellem ministerierne og institutionerne, hvor man specificerer, hvilke mål og resultater der skal 

opnås i finansåret. Som tillæg til aftalen (en såkaldt direktørkontrakt) bliver der udfærdiget en 

særaftale, som giver direktøren et løntillæg i forhold til opnåede resultater – dette er dog ikke på 

nuværende tidspunkt blevet implementeret hos de institutioner, som vi har set på p.t. på Færøerne, 

og det er tvivlsomt om dette overhoved bliver implementeret – se nærmere i interviewet neden for. 

Ifølge prospektet skal ministerierne gennem en fælles procedure have tilsyn med, hvordan institu-

tionerne håndterer de krav, der er stillet i aftalen. Formålet er, efter deres opfattelse, at man får en 

mere effektiv offentlig sektor, og som vil være med til at hjælpe ledelsen til at holde fokus på og 

prioritere de opgaver, der er fastsat i mål- og resultatkontrakten. Politikkerne er af den opfattelse, at 

en mål- og resultatkontrakt vil være med til at styrke tilliden og båndet mellem ministerierne og 

institutionerne.  
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 Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.  
(bekendtgørelse om hjemmestyrets regnskabssystem) 
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Ifølge Rigsrevisionen (Landsgrannskoðanin) er det deres ”overordnede vurdering, at resultat-

kontrakter udgør et nyttigt styringsinstrument både i relation mellem departement og institution og 

internt i institutionerne. Resultatkontrakter kan endvidere bidrage til gennemsigtighed i virkningen 

af institutionernes aktiviteter for såvel bevillingsmyndigheder som for offentligheden”
58

.  

For at skabe større gennemsigtighed i den offentlige sektor, skal rapporteringen af mål- og 

resultatstyring være offentlig tilgængelig. Dette kan fx gøres ved at publicere årsrapporten på 

ministeriernes hjemmeside, hvor de respektive institutioner tilhører. Ligeledes skal de overordnede 

mål vedrørende mål- og resultatstyring fremgå af bemærkningerne i finanslovsforslaget. 

Mål- og resultatkontrakter skal, ifølge Finansministeriet (Fíggjarmálaráðið), således være et 

ministerielt forvaltningsredskab, der skal medvirke til at effektivisere den offentlige sektor, og som 

skal bevirke at de ansatte får en fælles opfattelse af, hvilke mål der skal opnås i finansåret. Der 

forventes således, at de ansatte i større grad prioriterer de opgaver, som ligger i selve mål- og 

resultatkontrakten frem for andre opgaver. En af betingelserne for at dette skal lykkes er, at mål- og 

resultatkontrakten er forankret blandt ledelse og medarbejdere i organisationen.  

Med udgangspunkt i mødet med direktøren på Havstovan den 29/9 – 2010 vil vi stille spørgsmål til 

eksperterne, Tummas Dam og Atli Leo, som var med til at udfærdige prospektet vedrørende 

”bevillingssystemet” på Færøerne, om hvorvidt Havstovan's mål- og resultatkontrakt opfylder de 

kriterier, som var hensigten med indføring af disse kontrakter i den offentlige sektor på Færøerne.  I 

denne forbindelse har vi valgt at tage udgangspunkt i mål- og resultatkontrakten for 2009, da det 

således er muligt at stadfæste, hvorvidt målene er nået eller ej. 

Før mødet med eksperterne Tummas Dam (TD) og Atli Leo (AL) havde vi opstillet nogle specifikke 

spørgsmål, som vi ville stille dem, men som vi i løbet af interviewet kunne indse ikke gav mening at 

stille, da disse indirekte blev besvaret af interviewet.  
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 Beretningen til Statsrevisorerne om mål- og resultatstyring i staten med fokus på effekt (dec. 2009), side 2 
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Før mødet var det hensigten at stille følgende spørgsmål: 

1. Hvad er ifølge FMR formålet med kontrakterne og hvordan sikres forankring i finansloven? 

2. Er det jeres opfattelse, at Havstovan's mål- og resultatkontrakt opfylder de kriterier, som 

hensigten var med at indføre disse kontrakter i den offentlige sektor? 

3. I prospektet nævner I direktørkontrakter.  Hvordan har man tænkt sig, at disse skulle 

implementeres? 

4. Flere af institutionerne påstår, at de er politisk uafhængige.  Hvordan ser Finansministeriet 

således, at mål- og resultatstyring er med til at ”sikre”, at institutionerne tilrettelægger deres 

arbejde i henhold til ministeriets ønsker?   

5. Er mål- og resultatkontrakter med til at fremme institutionernes informationsværdi og 

gennemsigtighed (transparancy)? 

6. Såfremt dette er tilfældet, vil informationsværdien kunne bruges i evt. justeringer til bevil-

lingen på baggrund af opnåede mål i resultatkontrakterne? Såfremt, hvordan ville man gøre 

det? 

7. Er Finansministeriet af den opfattelse, at mål- og resultatkontrakter giver grundlag for 

beregning af enhedsomkostninger?  

8. Såfremt, hvordan opgøres enhedsomkostningerne mest hensigtsmæssigt og er der sammen-

hæng mellem det, der måles på outputtet, og det man ønsker, skal blive målt på outputtet? 

9. Er Finansministeriet af den opfattelse, at implementering af mål- og resultatstyring kan 

benyttes som ledelsesredskab for at opnå mere effektive institutioner? 

10. Kan det tænkes, at en indfaldsvinkel har været / er, at bruge NPM til at "please" Danmark 

(retfærdiggørelse af bloktilskuddet) ? 

11. Har man gjort sig nogle tanker om der sættes krav til decentralisering eller centralisering af 

opgaver/funktionerne? 

12. I de tilfælde hvor institutionen ikke klarer at opfylde målene i kontrakten, hvilke konse-

kvenser skal/burde dette efter deres opfattelse få for institutionen? 

13. Hvordan sikres validiteten af dataene i kontrakterne ?   

Ad 1:  Hvad er formålet med kontrakterne og hvordan sikres forankring i finansloven? 

Hovedformålet må være, at man er i stand til at prioritere og bestemme hvilket output man ønsker 

sig, og at dette er i overensstemmelse med de politiske ønsker og regeringens ”reformer”. Dette 

forpligter ligeledes ministerierne til at kanalisere budskabet til institutionerne. Det er så op til 

institutionerne at finde ud af, hvordan opgaven kan løses i henhold til den politiske vilje.  
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Det har primært været tre ”eksperter”, der har været med i arbejdet med at få implementeret mål- og 

resultatkontrakter i den offentlige sektor på Færøerne. Arbejdet blev sat i gang efter at det på 

regeringsmøde den 2. maj 2005 blev vedtaget, at der i den offentlige sektor skulle indføres mål- og 

resultatkontrakter. 

På nuværende tidspunkt er ambitionsniveauet, at man får udarbejdet mål- og resultatkontrakter med 

samtlige institutioner. Det vil sige, at de skal til at belyse en vision og mission. I finansloven belyser 

de fleste institutioner deres lovgrundlag samt hvilke krav der sættes til institutionen. I nogle enkelte 

tilfælde kan det være et problem at forklare eksistensgrundlaget, hvorfor de er her, og hvad deres 

målsætning er eller med andre ord hvad deres vision er. 

En af årsagerne til at man valgte at arbejde med mål- og resultatkontrakter var, at man var 

interesseret i at sætte større fokus på output end kun at være vidne til, at institutionen fik en pose 

penge (bevilling) hvert år. Idéen var ligeledes at tvinge en dialog mellem ministerierne og 

institutionerne angående indholdet af de prioriteringer, som ministerierne ønskede, samt at sikre, at 

disse var i overensstemmelse med de politiske ønsker. 

I forbindelsen med arbejdet med mål- og resultatkontrakter udvalgte eksperterne nogle institutioner 

som pilotprojekter, herunder Havstovan, hvor de gennemførte implementering af disse.  

Ad 2: Er det jeres opfattelse, at Havstovan's mål- og resultatkontrakt opfylder de kriterier, 

som hensigten var med at indføre disse kontrakter i den offentlige sektor?   

For det allerførste synes de, at vi (forfatterne) er for specifikke i vores spørgsmål angående 

Havstovan's mål- og resultatstyring. De mener ligeledes, at det kunne være mere interessant at se på 

institutionernes tilgang til de forskellige kontrakter, i stedet for kun at se på Havstovan's kontrakt. 

Det kunne ligeledes være interessant at undersøge, i hvor høj grad institutionerne har formået at 

opfylde målene i kontrakterne. 

De er af den opfattelse, at man ikke, med udgangspunkt i kun en institution, kan belyse NPM på 

Færøerne. 

De mente, at man ved at se på forskellige institutioner, bedre kunne få indsigt i, hvor forskellige 

institutionernes måle egentlige er. De enkelte institutioners arbejdsopgaver er meget forskellige, 

hvor fx Havstovan mere er en forsknings/videnskabelig institution, hvorfor deres mål er helt 

anderledes en fx hos en produktionsinstitution. Derfor kunne det efter deres opfattelse være mere 
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interessant at se på, hvor forskellige målene er, som de har sat sig, og om man kunne forudsige 

målene samt hvorvidt de har formået at indfri disse. 

Der sættes ikke specifikke krav til hvilke mål der skal være med i en mål- og resultatkontrakt, for at 

de skal opfylde kriterierne, som var hensigten med at indføre disse kontrakter i den offentlige 

sektor. Som nævnt nedenfor afspejles målene oftest i henhold lovhjemlerne hos institutionen.  

Ad 3:  I prospektet nævner I direktørkontrakter.  Hvordan har man tænkt sig, at disse skulle 

implementeres? 

I betragtning af indeværende bevillingssystem, og i betragtning af den finansielle krise, som lands-

styret har stået overfor i de sidste par år, hvor betalingsbalancen har vist et betragteligt underskud, 

hvorledes kan en direktørkontrakt så udformes.  

Udvalget har nævnt direktørkontrakter i prospektet, men de har ikke diskuteret dette nærmere, og 

har heller ikke gjort sig nogen tanker om, hvordan disse kan implementeres i institutionerne. 

De nævnte dog et andet eksempel, som hedder ”beyond budgeting”. Statoil, har fx implementeret 

dette, som er en slags bench-marking af virksomheder, der har sammenlignelig produktion. Ud fra 

denne sammenligning bliver der gjort et slags bonus system, som er gældende for alle ansatte i 

virksomheden, og som er lige for alle. De laver således månedlige statusrapporter, hvor de 

sammenligner sig med andre lignede virksomheder. Såfremt det viser sig, at de er bagud i 

produktionen, gør de en ekstra indsats i den efterfølgende periode. I de tilfælde hvor der viser sig at 

være interne problemer i nogle af divisionerne, kommer medarbejdere fra de andre divisioner for at 

give en hjælpende hånd (en for alle, alle for en). 

De er begge i tvivl, om de såkaldte direktørkontrakter vil give nogen positiv effekt på institution-

erne.  Tværtimod er det deres opfattelse, at det vil kunne give den modsatte effekt.  
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Ad 4: Flere af institutionerne påstår, at de er politisk uafhængige. Hvordan ser Finans-

ministeriet således, at mål- og resultatstyring er med til at ”sikre”, at institutionerne tilrette-

lægger deres arbejde i henhold til ministeriets ønsker?  

Fx fik Fróðskaparsetur Føroya en direkte ordre fra ministeren, om at udsætte optagelsen af elever, 

idet det påvirkede ministerens bevilling (Studna (SU)). Efterfølgende blev det med en juridisk 

undersøgelse konstateret, at ministeren ikke havde den nødvendige hjemmel at give denne ordre 

(armslængde princippet). 

Ifølge Finansministeriet er det ikke det, der har været hensigten med mål- og resultatkontrakterne. 

Problemet på Færøerne er, at man har tendens til at detailstyre. Både TD og AL mente, at man ikke 

kunne sammenligne ovenstående eksempel – her er der måske tale om en helt anden problematik 

end selve mål- og resultatkontrakterne. 

Ad 5: Er mål- og resultatkontrakter med til at fremme institutionernes informationsværdi og 

gennemsigtighed (transparancy)?  

De fleste institutioner bruger i dag økonomistyringssystemet (FSL), som staten har udviklet, og 

institutionerne har generelt en god økonomistyring.  

Det var eksperternes ambition, at institutionerne opdelte deres arbejdsopgaver i hovedområder, som 

således kunne udmøntes i en mål- og resultatkontrakt. Deres mål kunne således være, at lave 

forbedringer indenfor de enkelte områder. På denne måde skulle de være bedre i stand til at vurdere, 

hvor meget de enkelte områder koster. 

Det er vigtigt, at man har en dialog mellem ministeriet og institutionen, og ikke mindst en dialog 

med dem, der bevilliger penge til institutionerne mv. Det er ligeledes vigtigt at man er i stand til at 

informere borgerne og politikkerne. Fordelen med dette er ligeledes, at institutionen bedre kan være 

i stand til at prioritere og at dokumentere, hvordan bevillingen bliver brugt. Institutionen kan således 

også i forbindelse med en evt. reduktion i bevillingen hurtigt forklare, hvilke konsekvenser dette kan 

få på deres produktion/aktiviteter. Derved burde politikkerne have bedre mulighed for at være mere 

bevidste om konsekvenserne af en evt. reduktion i bevillingen og i sidste ende måske i højere grad 

være nødt til bedre at begrunde evt. reduktioner overfor vælgerne. 

Vi har i nogle år haft højkonjunktur og har man i denne forbindelse bevilliget flere og flere penge 

gennem finansloven, men nu er vi i en lavkonjunktur/finanskrise, hvor ressourcerne er meget færre, 
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og indtægterne svigter.  Dette tvinger politikkerne til at prioritere, hvad man vil bruge pengene til. 

Derfor er det blevet endnu mere vigtigt for institutionerne at kunne dokumentere, hvad det er man 

laver. Disse mål bør typisk også fremgå af mål- og resultatkontrakterne. 

Det har ofte været et problem, at ministerierne ikke har fremsat ønsker om, hvad de forventer, at 

institutionerne skal producere, med det resultat, at institutionsledere hvert år har fået en bevilling, 

uden egentlig at vide hvad de skulle bruge pengene til. De har prøvet efter deres egen overbevisning 

at disponere så godt de kunne. Ser vi nærmere på ”Valkon”-rapporten om sygehusvæsenet, viser det 

sig at det er overlægerne på sygehuset, der fører helsepolitik og ikke politikkerne, idet der mangler 

kommunikation mellem sygehusvæsnet og den politiske myndighed. 

Det er således vigtigt at få en udmelding fra ministeriet om, hvad de ønsker med institutionen og 

muligvis med en prioriteringsliste/mål i en periode på 3 til 5 år. 

Ad 6:  Såfremt dette er tilfældet, vil informationsværdien kunne bruges i evt. justeringer til 

bevillingen på baggrund af opnåede mål i resultatkontrakterne?  

Institutionslederne viste stor interesse for mål- og resultatkontrakter, da institutionerne i denne 

proces ville blive mere økonomisk bevidste om, hvad de enkelte områder kostede, således at man 

overfor ministeriet, i en eventuel sparerunde, bedre kunne påvise hvilke konsekvenser det kunne få 

for aktiviteterne i institutionen. Man er i denne forbindelse bedre i stand til at give ministeriet et 

modspil, ved at spille bolden videre til ministeriet, og spørge ind til hvilke funktioner vil de undvære 

i forbindelse med en reduceret bevilling.  

Modsat kan man sige, at i forbindelse med at ministeriet bevilliger en højere bevilling, kan de ud fra 

institutionens aktiviteter udpege, hvilken aktivitet institutionen skal prioritere. Dialogen mellem 

ministeriet og institutionen er særdeles vigtig i denne henseende.  

Ad 7:  Er Finansministeriet af den opfattelse, at mål- og resultatkontrakter giver grundlag for 

beregning af enhedsomkostninger? 

Det er her, man kan støde på problemer. Det er som oftest vanskeligt at gøre tingene målbare.  
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Ad 8:  Såfremt, hvordan opgøres enhedsomkostningerne mest hensigtsmæssigt og er der 

sammenhæng mellem det, der måles på outputtet, og det man ønsker, skal blive målt på out-

puttet? 

Forsøger man at gøre dem målbare, kan dette fremprovokere et uønsket adfærdsmønster hos 

institutionen/medarbejderne, der primært sætter fokus på disse områder.  Fx har told og skat sat sig 

som mål, at undersøge så mange virksomheder som muligt. Dette har medført, at de primært går 

efter de små virksomheder, for at opnå målene i kontrakten – dette skaber en uhensigtsmæssig 

adfærd, hvor indsatsen på de målbare funktioner kan ligge langt fra institutionens hovedfunktion, og 

er det absolut ikke hensigten med mål- og resultatkontrakterne. Hvis man så oven i købet aflønner 

direktøren (direktørkontrakt) i henhold til opnåede mål, bliver situationen helt absurd.  

Det er dog vigtigt, at de mål, man sætter sig i mål- og resultatkontrakten, er målbare, ellers kan de 

selvfølgelig ikke være en del af kontrakten.  

Ad 9: Er Finansministeriet af den opfattelse, at implementering af mål- og resultatstyring kan 

benyttes som ledelsesredskab for at opnå mere effektive institutioner? 

Effektivitet er jo en ”floffy tingest”, og man har kigget lidt på, hvordan man håndterer/styrer dette i 

Norge. De foreslår, at da man sætter målene, skal dette gøres indenfor den primære 

funktion/produktion, således at det kan bruges som styringsværktøj. Dertil kommer, at man kan 

prøve at sætte sig nogle interne mål, typisk produktivitet og enhedsomkostninger, samt nogle 

eksterne mål, der er rettet mod kunderne, som modtager ydelsen/varen. Det er jo der, man typisk har 

en effekt.  Derudover har de tilfredshedsundersøgelser, hvor man har fokus på effektivitet.   

Effektivitet bliver ofte forvekslet med produktivitet. Hvis man ukritisk kun bevilliger penge, aner 

man i bund og grund ikke, hvad/om man overhovedet får noget for bevillingen. Det færøske 

sygehusvæsen er et godt eksempel, som de sidste par år har fået ekstra bevilling, og oven i købet har 

haft et underskud i slutningen af finansåret. Dette har også forårsaget, at ministeren har været 

nødsaget til at fratræde stillingen. 

I eksperternes materiale lagde de stort fokus på produktivitet. Et punkt er internt i institutionerne - 

hvordan gør man det hele så godt som muligt, med henblik på god kvalitet og så billigt som muligt. 

Mange institutioner er gode til det, men spørgsmålet er, om de får lavet de rigtige "ting". 

Institutionen har et bestemt formål, men har deres gøren og laden virkelig den tilsigtede effekt? 
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Hvis vi fx ser på Kringvarpið (det færøske statslige radio- og tv-station) i forbindelse med at de fik 

en reduktion i deres bevilling, var deres udmelding, at det vil komme til at påvirke produktionen af 

"Dagur og Vika" (den færøske TV-Avis), så der vil blive produceret færre af slagsen.  Problemet er 

bare, at dette er Kringvarp'ets eksistensgrundlag, mens medarbejderne så sidder og laver alt mulig 

andet.  Dette er et godt eksempel på, at der ikke altid er forbindelse mellem institutionens og 

kundens opfattelse af, hvad det egentlig er, som institutionen bør lave/producere. Det samme er 

gældende for fx Fróðskaparsetrið - det nytter nemlig ikke noget at have 10 Phd-ere rendende rundt, 

hvis man ikke har nogen undervisere.   

Institutionen kan selvfølgelig selv være med til at bestemme, hvilken effekt man vil have, men dette 

bør typisk komme lidt ovenfra - hvad er det, man ønsker af institutionen?  Et eksempel kan være, 

hvor interessant det egentlig er, at nogen sidder og skriver en Phd-afhandling om lodsningshistorien 

i Thorshavn. For nogen kan det virke helt hen i vejret - der bør i hvert fald være sat nogen mål 

angående hvilke emner den offentlige myndighed ønsker, at der skal skrives Phd-afhandlinger 

indenfor, som er til gavn for det Færøske samfund. Et andet eksempel var, da der skulle skrives Phd-

afhandling omhandlende færøske vej-navne, som fik en heftig debat i lagtinget, idet man havde 

reduceret bevillingen generelt i hele den offentlige sektor.  Hvordan kunne man så retfærdiggøre 

overfor befolkningen, at man skulle forske i vej-navne, i stedet for at bevillige ekstra penge til 

kræftsyge patienter?  

Hvad angår Havstovan, mente medarbejderne jo ikke, at mål- og resultatkontrakterne havde 

forårsaget større effektivitet. Men de var blevet mere bevidste om, hvad aktiviteterne koster og hvor 

mange ressourcer man bruger på de forskellige aktiviteter/mål.  Derved kunne de nemmere sætte tal 

på aktiviteterne/målene og disponere i henhold til de mål, der er sat i mål- og resultatkontrakterne. I 

følge eksperterne vil dette så samtidig forårsage, at man gradvist vil blive mere effektiv, måske uden 

man selv bemærker det.   

Ad 10:  Kan det tænkes, at en indfaldsvinkel har været / er, at bruge NPM til at "please" 

Danmark (retfærdiggørelse af bloktilskuddet)? 

Ifølge eksperterne har det ikke været med i overvejelserne. 
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Ad 11:  Har man gjort sig nogle tanker om der sættes krav til decentralisering eller 

centralisering af opgaver/funktionerne? 

Nej, det har de ikke, det har ikke været en del af overvejelserne i arbejdet med prospektet. 

Ad 12:  I de tilfælde hvor institutionen ikke klarer at opfylde målene i kontrakten, hvilke 

konsekvenser skal/burde dette efter deres opfattelse få for institutionen? 

De synes, at det er et interessant spørgsmål. Der kan være flere grunde til, at institutionen ikke opnår 

målene i kontrakten. Første gang institutionen laver en mål- og resultatkontrakt kan ambitions-

niveauet fx være sat for højt. De mener, at de første par år skal ses som forsøgsår, hvor man justerer 

målene til den faktiske produktion. 

Dog skal siges, at i de tilfælde hvor institutionen år efter år ikke formår at nå målene i kontrakten, 

har direktøren/institutionslederen et forklaringsproblem, og vil hans stilling alt andet lige være i 

fare.  

Ad 13:  Hvordan sikres validiteten af dataene i kontrakterne?  

Fx var sygehusundersøgelsen på Færøerne en succes i forhold til fx Danmark, hvor det viste sig, at 

en sygehusdag på Færøerne var langt billigere end hos de andre nordiske lande. Dette var en 

succeshistorie, men problemet var bare, at det var en anden bagvedliggende årsag til resultatet. Det 

viste sig, at sengedagene på de færøske sygehus, var langt længere end hos de andre sygehuse, og af 

samme årsag var der færre operationer på sygehuset. Det er ikke sengedagene, der er udgiftstunge, 

men derimod operationerne. Derfor viste undersøgelse faktisk det modsatte af at være en 

succeshistorie.  

Det er vanskeligt at måle enhedsomkostninger, idet man ikke bare kan trække tal ud og beregne 

enhedsomkostninger.  Det skal ses i et større perspektiv og skal i de enkelte tilfælde analyseres.  

På den anden side må man prøve på at motivere medarbejderne ved fx at have sammenlignelige tal, 

der giver mening for institutionen og medarbejderne.  At man har ønsker om at gøre tingene bedre, 

og at målene er sammenlignelige med andre lignende institutioner.  
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Bilag 4 

Møde med Rógvi Reinert, departementschef i Fiskeriministeriet 

Sted og tidspunkt: Fiskeriministeriet den 14/2-2011, kl. 13. 

På mødet var mødt Rógvi Reinert, departementschef på Fiskeriministeriet, samt Dany Højgaard og 

Hugin Skaalum, studerende på CBS. 

I interviewet fik vi fremstillet følgende spørgsmål: 

1. Hvorfor implementering af mål- og resultatkontrakter? 

2. Hvordan har tilgangen til mål- og resultatkontrakter været? 

3. Hvilken opfattelse har Fiskeriministeriet til mål- og resultatkontrakter? 

4. Hvad er Fiskeriministeriets opfattelse af formålet med mål- og resultatkontrakten? 

5. Har mål- og resultatkontrakter medvirket til mere arbejde hos Fiskeriministeriet? 

6. Er det jeres opfattelse, at Havstovan's mål- og resultatkontrakter opfylder de kriterier, som 

hensigten var med at indføre disse kontrakter i den offentlige sektor? 

7. Har Fiskeriministeriet fået det ud af kontrakterne, som de forventede? 

8. Flere af institutionerne påstår, at de er politisk uafhængige.  Hvordan ser Fiskeriministeriet 

således, at mål- og resultatstyring er med til at ”sikre”, at institutionen tilrettelægger deres 

arbejde i henhold til ministeriets ønsker? 

9. Er mål- og resultatkontrakter med til at fremme institutionens informationsværdi og gennem-

sigtighed (transparancy)? 

10. Såfremt dette er tilfældet, vil informationsværdien kunne bruges i evt. justeringer til 

bevillingen på baggrund af opnåede mål i resultatkontrakterne? 

11. Er Fiskeriministeriet af den opfattelse, at mål- og resultatkontrakter giver grundlag for 

beregning af enhedsomkostninger? 

12. Såfremt, er der sammenhæng mellem det, der måles på outputtet, og det man ønsker, skal 

blive målt på outputtet? 

13. Er Fiskeriministeriet af den opfattelse, at implementering af mål- og resultatstyring kan 

benyttes som ledelsesredskab for at opnå en mere effektiv institution? 

14. Hvilke konsekvenser skal det have for direktøren og medarbejderne, såfremt målene i kon-

trakten ikke opnås? 
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Ad. 1:  Hvorfor implementering af mål- og resultatkontrakter? 

Fordi Fiskeriministeriet er øverste myndighed for de institutioner der hører under ministeriet. 

Havstovan skal ligeledes have fælles opfattelse af de vigtigste prioriteringer, som ministeriet frem-

sætter – dvs. at man har fælles opfattelses af prioriteringerne. 

På den anden side skal kontrakterne også være med til at skabe større information for 

medarbejderne, om hvilke prioriteringer/mål der skal nås i løbet af finansåret, således at de kan rette 

fokus på disse. 

Ad. 2:  Hvordan har tilgangen til mål- og resultatkontrakter været? 

I 2007 blev Fiskeriministeriet kontaktet af Finansministeriet hvor man ønskede få ministeriet at 

være men i pilotprojekt at udforme mål- og resultatkontrakter i den offentlige sektor på Færøerne. 

Fiskeriministeriet og Havstovan tog i mod tilbuddet at være med og fik de lavet de første kontrakter 

i 2008. Siden da har ministeriet lavet kontrakter med to andre institutioner.  

Ad. 3:  Hvilken opfattelse har Fiskeriministeriet til mål- og resultatkontrakter? 

Fiskeriministeriet synes, at mål- og resultatkontrakter er et godt redskab at benytte overfor 

institutionerne. Dog mener de, at kontrakterne i fremtiden skal udformes anderledes end de er 

udformet i dag.  I dag er kontrakten opdelt i to dele: 

 En belysning af vision og mission og den generelle aktivitet på institutionen – den 

kontinuerlige aktivitet 

 Selve kontrakten som er defineret som insatsområder – det som står sidst i kontrakten 

Fiskeriministeriet har drøftet spørgsmålet om, hvorvidt de skal forkorte kontrakten, men de er ikke 

kommet til en endelig beslutning des angående. Det er i hvert fald deres opfattelse, at kontrakten 

kun skal beskæftige sig med selve målene og hvorvidt disse bliver opnåede. 

Ad. 4:  Hvad er Fiskeriministeriets opfattelse af formålet med mål- og resultatkontrakten? 

Fiskeriministeriet opfattelse af formålet med implementering af mål- og resultatkontrakter er, at få 

konstateret nogle prioriteringer, og at få belyst nogle mål, som senere i forløbet kan blive 

kontrollerede, om hvorvidt formålet med målene er opnåede i forhold til konkrete resultater. 
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Ad. 5:  Har mål- og resultatkontrakter medvirket til mere arbejde hos Fiskeriministeriet? 

Arbejdet med kontrakterne har medført noget af merarbejde, dog er det største af arbejdet udført af 

Havstovan, som har haft ansvar for det redaktionelle arbejde. Fiskeriministeriet har i punkt form 

belyst nogle mål prioriteringer, som Havstovan har indført i kontrakten.  

Ad. 6:  Er det jeres opfattelse, at Havstovan's mål- og resultatkontrakter opfylder de kriterier, 

som hensigten var med at indføre disse kontrakter i den offentlige sektor? 

Nej Havstovan opfylder ikke de kriterier som hensigten er med kontrakterne. Det er ikke fordi at 

Havstovan har gjort nogen generelle fejle, men derimod er det manglende erfaringer som 

Fiskeriministeriet og Havstovan har med kontrakterne. Målene i kontrakterne har været for lidt 

specifikke og eftervurderingen har ligeledes været uspecifik. Det er særdeles afgørende at man i 

kontrakten har så specifikke mål, som virkelig kan måles som et resultat, og som senere kan 

efterundersøges. Denne del af processen har ikke været god nok. 

På den anden side skal der være tættere forbindelse mellem kontrakterne og opsætningen i 

finansloven, således at de forskellige prioriteringer synliggøres med egen konto på finansloven, 

således at man på denne måde kan flytte bevillinger mellem de forskellige mål/konto, og at disse 

kan afspejle prioriteringer der er blevet lavet. Det vil sige at såfremt der bliver tilført en højere 

bevilling til en af disse konto, vil det også betyde at disse mål skal have højre prioritering, som skal 

afspejles i kontrakten. På den anden side vil en reducering af bevillingen på en af disse kontoer 

selvfølgelige betyde at man nedprioriterer disse mål.   

Ad. 7:  Har Fiskeriministeriet fået det ud af kontrakterne, som de forventede? 

Delvis, særdeles vedr. prioriteringerne indenfor forskningsområdet og erfaringerne af "udskibe 

fisk"/makrel, som er i overensstemmelse med de prioriteringer, som Fiskeriministeriet har udtrykt i 

offentligt regi. 
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Ad. 8:  Flere af institutionerne påstår, at de er politisk uafhængige.  Hvordan ser 

Fiskeriministeriet således, at mål- og resultatstyring er med til at ”sikre”, at institutionen 

tilrettelægger deres arbejde i henhold til ministeriets ønsker?   

Dette er ikke noget problem. Fiskeriministeriet kan altid fremsætte ønsker om prioriteringer fx 

forskningsprojekter indenfor: 

 Forurening af CO2 

 Undersøgelse af torsk og kuller 

 Undersøgelser af fiskeriredskaber 

 Undersøgelser af "udskibe fisk"/makrel 

 Undersøgelse af varme og strøm i havet 

Havstovan kan vælge at prioritere indenfor nogle af disse områder, men resultatet og 

konklusionerne vil altid være politisk uhæftet. Dvs. at ministeriet prioriterer hvilke indsats områder 

skal sættes i værk og Havstovan udfører disse, men konklusionen kan godt være imod strid men den 

politiske vilje. 

Ad. 9:  Er mål- og resultatkontrakter med til at fremme institutionens informationsværdi og 

gennemsigtighed (transparancy)? 

Ja, helt bestemt – mine svar til spørgsmål 6 og 7 var lidt tøvende, men som redskab for informatik 

og transparancy er kontrakterne særdeles gode.  

Ad. 10:  Såfremt dette er tilfældet, vil informationsværdien kunne bruges i evt. justeringer til 

bevillingen på baggrund af opnåede mål i resultatkontrakterne? 

Ja, helt bestemt. 

Ad. 11:  Er Fiskeriministeriet af den opfattelse, at mål- og resultatkontrakter giver grundlag 

for beregning af enhedsomkostninger?  

Dertil er vi ikke kommet endnu, men kontrakterne må udvikles en hel del før vi kommer dertil.  

Ad. 12:  Såfremt, er der sammenhæng mellem det, der måles på outputtet, og det man ønsker, 

skal blive målt på outputtet? 

Delvis er der sammenhæng mellem output og det som vi ønsker. Sum nævnt i spørgsmål 6, så har 

Fiskeriministeriet og Havstovan ikke belyst målene specifikt nok, særdeles er der en mangel, at man 

ikke er specifik nok i sine efter vurderinger. Således er det vigtigt at fastlægge nogle procedurer, 

særdeles i henhold til efter vurderinger og ikke mindst en generel belysning af målene.  
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Ad. 13:  Er Fiskeriministeriet af den opfattelse, at implementering af mål- og resultatstyring 

kan benyttes som ledelsesredskab for at opnå en mere effektiv institution? 

Ja, helt sikkert. Kontrakterne kan være med til at ledelsen efterrationaliserer de opgaver som de 

udfører i henhold til de nye prioriteringer, således at de opgaver som ikke har so stor betydning 

bliver nedprioriterede eller helt fjernede.  

Ad. 14:  Hvilke konsekvenser skal det have for direktøren og medarbejderne, såfremt målene i 

kontrakten ikke opnås?  

Dette spørgsmål kan jeg ikke besvare i et enkelt svar. Det kommer alt an på situationen, og hvor stor 

margenen er mellem de fremsatte mål og de opnåede mål. 

Sammenfatning 

I forbindelse med implementering af mål- og resultatkontrakter i den offentlige sektor, fik 

Fiskeriministeriet en henvendelse fra Finansministeriet om, som en af de første institutioner, at være 

med til at indføre disse kontrakter. Fiskeriministeriet og Havstovan tog imod dette tilbud. 

Fiskeriministeriet er af den opfattelse at disse kontrakter er vigtige at få indført således at 

institutionerne og ministeriet har en fælles opfattelse af de prioriteringer som skal nås i finansåret. 

Ligeledes er kontrakten med til at gøre medarbejderne mere bevidste om hvilken 

mål/arbejdsopgaver der skal prioriteres i finansåret. 

Mål- og resultatkontrakterne er ligeledes et ministerielt redskab som kan være til gavns for både 

institutionen og ministeriet. På den ene side kan disse kontrakter være med til at øge om gennem-

sigtigheden på institutionen, og være med til at fremme politisk forståelsen af nødvendighed for en 

evt. merbevilling. 

Kontrakterne hos Havstovan opfylder ikke kriterierne som hensigten er med disse kontrakter. Dette 

er et generelt problem som Havstovan ikke kan lastes for, derimod er det Finansministeriet og 

Fiskeriministeriet der ikke har fået opbygget den nødvendige erfaring omkrig disse kontrakter. Man 

har ikke været specifik nok da man valgt målene, og er disse af samme grund noget uklare, og er 

man i virkeligheden i stand til at måle på målene. Man har heller ikke på nuværende tidspunkt 

eftervurderet, hvor stor succesen har været i opnåelsen af målene. 

Det er ligeledes en mangel at man ikke har fået forankret kontrakterne i finansloven, således at der 

på finansloven bliver oprettet nogle konti, hvor indsatsområderne kan afspejles i disse konti i form 



NPM i den offentlige sektor på Færøerne 
 
 

165 
 

af en merbevilling eller en reducering i bevillingen – dvs. at de politiske prioriteringer i højere grand 

kan afspejles i selve finansloven, som således også er med til at øge om gennemsigtigheden i den 

offentlige sektor.  

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at udføre målinger på outputtet, idet man ikke har 

defineret målene klart nok, og at man heller ikke har efterundersøgt opnåelses succesen, men dette 

vil man arbejde frem imod i de kommende kontrakter. 

Departementschefen opfattelse er helt klart at indføring af mål og resultatkontrakter er med til at 

skabe mere effektive institutioner, og det vil skabe mulighed for at efterrationaliserer de opgaver 

som de udfører i henhold til de nye prioriteringer, således at de opgaver som ikke har so stor 

betydning bliver nedprioriterede eller helt fjernede.  



 

1 
 

 

 Bilag 5 

Fiskirannsóknarstovan 

skal savna inn vitan, 

kunna og ráðgeva um 

livandi tilfeingið í 

havinum og tess 

umhvørvi, við 

skilagóðari gagnnýtslu 

fyri eyga.  

Fiskirannsóknarstovan 

skal vera ein virdur og 

viðurkendur stovnur, 

sum er ein sjálvsagdur 

stuðul og 

samstarvsfelagi hjá 

øllum við áhuga í 

havinum.  

FYRI FISKIRANNSÓKNARSTOVUNA  AVRIKSSÁTTMÁLI  
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FYRI AT RØKKA VISIÓNINI SKAL FISKIRANNSÓKNARSTOVAN  
 

“ 

 

Vera granskingarstovnur á hægsta vísindaliga støði Skilja vistfrøðina í føroyskum 

sjógvi, við bestu gagnnýtslu fyri eyga Styrkja grundarlagið fyri ráðgeving til 

myndugleikarnar Menna samstarvið við fiskivinnuna Við gjøgnumskygni støðugt 

at kunna um granskingarúrslit Vera eitt gott og stimbrandi arbeiðspláss  

FISKIRANNSÓKNARSTOVAN SKAL UNDIR LÍVFRØÐILIGA 

BURÐARDYGGUM FORTREYTUM  

“

 

Gera kanningar av livandi tilfeinginum og tess umhvørvi í føroyskum sjógvi og á 

havleiðum har føroyska fiskivinnan hevur áhugamál Menna fiskitøkni og fiskiskap 

Kunna landsins myndugleikar, fiskivinnu og almenningin um granskingarúrslit 

Ráðgeva um at gagnnýta livandi tilfeingið og tess umhvørvi  
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         I 

Fiskirannsóknarstovan er granskingarstovnur í Fiskimálaráðnum. Stovnurin skal 

kanna og fylgja gongdini í fiskastovnum og øðrum tilfeingi í føroyskum havøki, 

umframt har Føroyar hava áhugamál. Ráðgevingin verður gjørd við støði í lógini 

um vinnuligan fiskiskap.  

Neojáanin til Fiskirannsóknarstovuna í 2008 var íalt 12,0 mill. kr. bý á 

rakstrarstøðini, vanligt virksemi 10,3 mill. kr, atburður og ferðing hjá toski 679 tús. 

kr, fuglakanningarstøð vm. 566 tús. kr og varðveiting av ølbroyum flota 600 tús. kr. 

Aurat virkseminum, fíggjað um jáanina á fíggjarlógini, er annað virksemi á 

stovninum fíggjað aðrar vegir, so sum úr granskingargrunnum í Føroyum og 

uanlands, frá vinnuni og felagsskapum. Hea virksemi gav í 2008 eina inntøku 

uppá 7 mill. kr, ið svarar til 37% av samlaða fíggjarkarminum. Eisini umsitur 

Fiskirannsóknarstovan Magnus Heinason, ið hevði eina jáan í 2008 uppá 9,8 mill. 

kr, umframt at 2,9 mill. kr vóru jáaðar til projektering av nýggjum skipi. Íalt gevur 

hea ein umsetning uppá 32 mill. kr.  

Starvsfólkatalið á Fiskirannsóknarstovuni er í løtuni 34, harav 1 stjóri, 3 í 

umsitingini, 14 granskarar og 16 biologassistentar og onnur hjálparfólk. Av hesum 

eru 26 í føstum starvi, og restin er lønt av verkætlanum ella granskingarkjarnum. 

Eisini eru 3 paríðarse sum prøvatakarar á landingarstøðum. Harumframt telur 

manningin á Magnus Heinason 15. Virksemið á Stovninum er bý í deildirnar 

Fiskideildin, Umhvørvisdeildin, Tøknideildin, Fuglakanningarstøðin og 

Umsitingin.  

Á Fiskirannsóknarstovuni húsast harumframt tvær granskingarkjarnir, ávikavist 

fyri reiðskapstøkni og framleiðslutøkni, hvør við sínum granskingarleiðara. Ímóti 

gjaldi nýta kjarnirnar allar hentleikar á stovninum, umframt at tær samarbeiða við 

fólkið á stovninum við verkætlanum og øðrum.  
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Arbeiðsøkini á Fiskirannsóknarstovuni eru víðfevnd. Ein tíðandi partur eru 

aurvendandi kanningar, ið verða gjørdar á sama há ár um ár. Slíkar tíðarseriur er 

neyðugar fyri at fáa til vega dagførda vitan um tilfeingi og tess umhvørvi og fyri at 

skilja tær náúrugivnu broygingarnar. Sum dømi kunnu nevnast stovnsmetingar og 

lívfrøðiligar kanningar av fiski, havfrøðiligar kanningar, æti og vistfrøðiligar 

kanningar. Arbeiðið er grundarlag undir árligu tilmælunum, og tað er eisini í 

hesum arbeiði, at meginparturin av vitanini um tað livandi tilfeingið og 

umhvørvið verður fingin til vega.  

Aurat hesum kanningunum, ger Fiskirannsóknarstovan ymiskt tíðaravmarkað 

arbeiði. Hea er t.d. granskingarverkætlanir av ymiskum slagi, ið vinna ella 

myndugleikar hava tørv á ella innsatsøki, ið stovnurin sjálvur metir átrokandi.  

Alt eir teirri fíggjar- og arbeiðsorku, sum Fiskirannsóknarstovan hevur at ráða yvir, 

verður løgd ein ætlan fyri, hvat kann gerast í komandi ári.  

Aast er se út meira ítøkiliga nøkur av avrikunum, sum Fiskirannsóknarstovan 

hevur se sær fyri. Talva 1 vísir nøkur langtíðarmál og Talva 2, hvørji mál serliga 

skulu røkkast í 2009. Talva 1 vísir bert ítøkilig mál, og vanligt virksemi, t.d. 

stovnsmetingar, lívfrøðiligar kanningar og havfrøðiligar kanningar eru ikki tiknar 

við í talvuna.  

Hesin sámálin er tann næsti ímillum Fiskirannsóknarstovuna og Fiskimálaráðið. 

Frá royndum við fyrsta sámálanum og ynskjum frá Fiskimálaráðnum, eru 

tillagingar og broytingar gjørdar í sámálanum fyri 2009.  

Málini, ið vórðu se í sámálanum fyri 2008 er flestøll rokkin. Tó eru nakrar 

innanhýsis uppgávur ikki gjørdar, t.d. at leggja taltilfar í datagrunn. Málið, um at 

10% av arbeiðstíðini skal nýtast til eginmenning hjá øll starvsfólkunum, er heldur 

ikki er rokkið.  
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1 FRAMHALDANDI VIRKSEMI Á FISKIRANNSÓKNARSTOVUNI.  

1.1 GRANSKING Á HØGUM VÍSINDALIGUM STØÐI 

1.1.1. Útbúgving og førleiki hjá starvsfólkunum  

Dentur verður lagdur á, at granskingin á Fiskirannsóknarstovuni er á høgum 

altjóða støði. Starvsfólkini skulu hava hægstu granskingarútbúgving, og 

granskingin skal vera á hædd við systurstovnarnar í grannalondum okkara. Hea 

verður gjørt við, at øll starvsfólkini støðugt hava besta fakliga kunnleika, og at tey 

støðugt fáa møguleika at mennast fakliga. Starvsfólkini fáa støðugt møguleikar at 

luaka á fakfundum og relevantum skeiðum eir tørvi. Alt eir útbúgving og fakøki, 

verða tey eggjað til samstarv við starvsfelagar innanhýsis og aðrastaðni, og at 

menna og røkja sí kontaktnet av starvsfeløgum.  

Miðað verður ímóti, at allir føstu granskararnir á Fiskirannsóknarstovuni skulu 

hava Ph.D. førleika. Teir føstu granskararnir fáa møguleika og verða stuðlaðir í 

hesum, og hjá nýggjum granskarum verður hesin førleiki í mest møguligan mun 

kravdur. Tó kann koma fyri, at tað í einstøkum førum ikki er skilago at hava hea 

sum krav.  

1.1.2. Skrivlig avrik  

Dentur verður lagdur á, at vísindaligu starvsfólkini fáa síni avrik góðskume og 

almannakunngjørd í altjóða tíðarritum. Skrivlig avrik -serliga góðskumear greinar 

-hava stóran týdning fyri at tryggja fakliga støðið í granskingini, og Fiski 

rannsóknar stovan fer at eggja starvsfólkunum til og áleggur teimum tílík  
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avrik. Málið er, at í 2009 skulu 0,8 javnlíkamear (peer review) greinar latast 

frá Fiskirannsóknarstovuni fyri hvønn granskara og hvør einstakur 

granskari skal í miðal lata úr hondum í minsta lagi eina slíka grein annað 

hvørt ár ella hava latið tvær greinar í fýra tey seinastu árini.  

Aðrar frágreiðingar, sum venda sær beinleiðis til brúkarar uan fyri 

granskingarumhvørvið, skulu eisini støðugt latast úr hondum. Í miðal skal í 

minsta lagi ein slík frágreiðing pr. starvsfólk latast úr hondum um árið.  

1.1.3. M.Sc. og Ph.D. verkætlanir  

M.Sc. og Ph.D. verkætlanir hava stóran týdning fyri 

Fiskirannsóknarstovuna. Verkætlanir hava stóran fakligan og mennandi 

týdning, og harumframt er umráðandi at menna og útbúgva nýggjar 

granskarar, ikki bara til Fiskirannsóknarstovuna, men eisini til aðrar partar 

av føroyska samfelagnum.  

Seinastu árini eru fleiri M.Sc. og Ph.D. ritgerðir vardar, har 

granskingararbeiðið heilt ella partvís er gjørt á Fiskirannsóknarstovuni. Hea 

ger Fiskirannsóknarstovuna til tann fremsta granskingar stovnin á hesum 

økinum.  

Fiskirannsóknarstovan sær tað sum sína skyldu og íløgu at vera við til at 

útbúgva ung lesandi og granskarar í havfrøði, havlívfrøði, fiskifrøði og 

øðrum viðkomandi útbúgvingum. Hea arbeiði fer at halda fram. 

Fiskirannsóknarstovan hjálpir til at fáa fígging til vega og skal annars, í tann 

mun tað er neyðugt og gjørligt, stuðla fíggjarliga, við skipi ella aðrari 

útgerð.  

Í 2008 vóru fýra Ph.D. lesandi kný at Fiskirannsóknarstovuni. Í 2009 verða 

tvey teirra væntandi liðug, og í minsta lagi fýra onnur byrja sína Ph.D. 

verkætlan.  

1.1.4. Góðskutrygging  

Álítandi og neyv granskingarúrslit kunnu bert fáast til vega, um taltilfarið, 

sum brúkt verður, er skjalprógvað og góðskutryggjað í øllum liðum. 

Fiskirannsóknarstovan heldur fram við hesum arbeiði við tí fyri eyga at fáa 

øll úrslit hjá stovninum inn í datagoymslur, ið lúka hægstu góðskukrøv. Ei 

annað endamál við hesum arbeiði er at gera taltilfarið hjá stovninum tøkt 

hjá øllum starvsfólkunum á stovninum og øðrum.  

Hagtøl frá fiskiskapi skulu fáast til vega á besta og tryggasta há. Arbei 

verður við at menna digitalar skipanir og at fáa tilfar frá teimum skipanum, 

sum í dag verða brúktar uan fyri Fiskirannsóknarstovuna.  
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1.1.5. Samstarv við aðrar føroyskar granskingarstovnar  

Føroyska granskingarumhvørvið er lítið, og umráðandi er, at tey, sum starvast 

innan líknandi fakøki, samstarva. Fiskirannsóknarstovan vil fremja samstarv við 

aðrar stovnar og granskarar í Føroyum um felags verkætlanir og útveksling av 

vitan innan havgransking.  

Harumframt vil Fiskirannsóknarstovan fara inn í formaliserað samstarv við 

Fróðskaparsetur Føroya, soleiðis at hon kann gerast partur av einum størri 

føroyskum universitetsumhvørvi innan havgransking og undirvísing.  

1.1.6. Samstarv við granskingarstovnar uttanlands og koordinerandi stovnar  

Samstarv við útlendskar granskarar er av alstórum týdningi fyri menning av 

føroyska førleikanum. Dentur verður lagdur á at samstarva í m.ø. ES og 

norðurlendskum verkætlanum og annars við systurstovnar í londunum uan um 

okkum.  

Starvsfólkið luekur aktivt í arbeiðsbólkafundum í koordinerandi stovnum, m.a. 

ICES og NEAFC.  

Fiskirannsóknarstovan luekur harumframt í formaliseraðum granskingarsamstarvi 

við Nansen Sentrið í Bergen og við Århus Universitet.  

1.1.7. Verkætlanir  

Ein partur av granskingini á Fiskirannsóknarstovuni er at fremja verkætlanir, sum 

eru heilt ella partvís leysar av dagligu áseu granskingini. Hesar kunnu verða 

gjørdar fyri einstakar partar av vinnuni ella fyri at hækka vitanarstøðið generelt á 

ávísum økjum. Ein týðandi partur av verkætlanargranskingini verður harumframt 

gjørdur saman við vinnuni. Fíggjarliga stendur hesin parturin av virkseminum hjá 

stovninum, saman við Ph.D. verkætlanunum, fyri meira enn 1/3 av samlaðu 

fíggjarætlanini hjá stovninum.  

Verkætlanirnar hava ikki einans fíggjarligan týdning, men hava týdning bæði fyri 

rekruering av granskarum og fyri granskingarbreiddina á stovninum. Harumframt 

hava fleiri av verkætlanunum stóran týdning fyri samarbeiðið við vinnuna.  

Nútíðargransking fer í stóran mun fram tvørtur um landamørk. Fleiri og fleiri 

granskingarverkætlanir verða gjørdar í felagsskapi millum systurstovnar í fleiri 

londum. Fiskirannsóknarstovan skal framhaldandi luaka í viðkomandi 

verkætlanum. Hea mennir granskararnar og gevur stovninum beinleiðis atgongd 

til granskingarúrslitini í verkætlanunum. Fiskirannsóknarstovan hevur seinnu 

árini luikið aktivt í føroyskum og norðurlendskum verkætlanum. Hesum arbeiði 

vil stovnurin framhaldandi luaka í.  

Fiskirannsóknarstovan fer at arbeiða fyri, at føroyskur sjógvur verður brúktur sum 

granskingarøki í millumlandaverkætlanum innan havfrøði og havvistfrøði.  
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1.2. STOVNSMETINGAR  

Ein týðandi partur av arbeiðinum við stovnsmetingar er at fáa til vega upplýsingar 

um einstøku árgangirnar í veiðuni, bý í skipabólkar. Hea arbeiðið verður gjørt 

bæði fyri botnfiskastovnar og  uppsjóvarstovnar, og er sera tíðarkrevjandi.  

Fyri at gera eina fullfíggjaða stovnsmeting, er neyðugt at fáa til vega samlaðu 

veiðuna í tali og vekt pr. aldursbólk fyri hvørt fiskaslag. Hesir upplýsingar kunnu 

fáast við at taka stakroyndir av landaðari veiðu. Til hesar stakroyndirnar hevur 

Fiskirannsóknarstovan fólk á landingarstøðum, sum máta longd og vekt av 

einstøkum fiskum og senda Fiskirannsóknarstovuni tilhoyrandi nytrur til 

aldursgreining saman við upplýsingum um fiskifar og veiðiøki. Hea tilfarið gevur 

virðismiklar upplýsingar um støddir av einstøku árgangunum, vøkstur, tilgongd 

og eisini um veiðimynstrið hjá ymisku pørtunum av flotanum.  

Fyri at læa um arbeiðið hjá teimum, ið taka sýni, verða vekt- og 

longdarmátingarnar á landingarstøðunum automatiserað í mest møguligan mun. 

Fiskirannsóknarstovan hevur seinastu árini ment eina digitala máti- og vigiskipan 

til landingarstøðirnar, sum í ávísan mun er tikin í nýtslu. Miðað verður ímóti, at 

allar landingarstøðirnar skulu nýta skipanina.  

Umframt hesar upplýsingar frá veiðuni, er eisini neyðugt at fáa upplýsingar um 

fiskastovnar frá rannsóknum við Magnusi Heinasyni. Upplýsingar um stovnarnar 

av uppsjóvarfiski verða gjørdar við akustiskum (ekkó-) kanningum, ið máta 

nøgdina av fiski, sum síðani verður greind í støddar- og aldursbólkar frá sýnistøku 

av fiskinum umborð. Upplýsingar um stovnarnar av botnfiski fáast frá 

yvirlitstrolingum hjá Magnusi Heinasyni, ið geva okkum ei mát fyri gongdina í 

støddini av stovnunum.  

1.3. LÍVFRØÐILIGAR OG VISTFRØÐILIGAR KANNINGAR  

Fiskirannsóknarstovan hevur seinastu árini gjørt stór framstig í vistfrøðiligari 

gransking. Hesi eggja til nágreiniligari kanningar, og Fiskirannsóknarstovan fer at 

menna granskingina á hesum øki enn meira, soleiðis at best møgulig gagnnýtsla 

kann fáast burturúr vistskipanunum.  

Framhaldandi verður fylgt við havfrøðini og kannað sambandið millum streymar, 

havklima og livandi tilfeingið.  

Havstreymarnir uan um oyggjarnar og ávirkanir teirra á sjógvin á landgrunninum 

verða kannað víðari.  

Havfrøðilig modell verða gjørd, sum kunnu betra um havfrøðiligu fatanina, og 

sum kunnu nýtast til at skilja havfrøðiligu umstøðurnar hjá livandi tilfeinginum 

betur.  
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Geografiska støða Føroya ger, at streymarnir rundan um Føroyar hava stóra 

ávirkan á m.a. havklima í Norðurhøvum. Hildið verður fram við kanningum á 

hesum øki.  

Kannað verður, hvussu orkan verður flu gjøgnum trofisku liðini frá gróðri til fisk. 

Hildið verður fram at kanna liviumstøður og atburð hjá botnfiskasløgunum við 

m.a. magakanningum og merkiroyndum. Harumframt verða nágreiniligar 

lívfrøðiligar kanningar gjørdar av einstøkum lyklasløgum, t.d. nebbasild. Málið er 

at fáa vitan til vega, ið ger tað gjørligt at gera ei vistfrøðilig modell av 

Landgrunninum.  

Framhaldandi kanningar verða gjørdar av sambandinum ímillum havfrøði, æti og 

vistfrøði hjá pelagiskum fiskastovnum.  

1.4. RÁÐGEVING  

Ráðgevingin verður gjørd við støði í lógini um vinnuligan fiskiskap. Tilmælini um 

umsiting av fiskastovnum verða gjørd í samstarvi millum Fiskirannsóknarstovuna 

og koordinerandi stovnar, t.d. ICES, NAFO og NEAFC. Ráðgevingararbeiðið 

umfatar bæði at gera tilmælini viðvíkjandi einstøku fiskasløgunum og ráðgeving í 

sambandi við samráðingar við onnur lond.  

Siðbundnu tilmælini frá fiskirannsóknarstovum og koordinerandi stovnum til 

myndugleikarnar eru grundaðar á einkultstovnsmetingar. Ásannandi, at betri 

tilmæli og ráð kunnu latast, um tey eisini eru grundað á heildarmetingar av 

vistskipanum, hevur ICES gjørt av at broyta mannagongd frá 2009, soleiðis at 

slíkar metingar, í tann mun tað er gjørligt, eisini skulu takast við í ráðgevingini. Til 

hea krevst, at góð vitan um vistskipanirnar er tøk. Hóast nógv enn er eir at fáa 

greiði á, er vitanin um føroyska landgrunnin komin somikið væl áleiðis, at 

kunning um vistfrøðiligu viðurskiini eisini eigur at vera brúkt í tann mun, tað er 

fakliga haldbart saman við vanligu stovnsmetingunum.  

Í næstum verður stór orka løgd í at styrkja grundarlagið fyri heildarmetingum av 

vistskipanum við bestu gagnnýtslu av tilfeinginum fyri eyga. So hvørt sum vitanin 

um føroysku vistskipanirnar økist, verður hon brúkt í ráðgevingini av, hvussu 

tilfeingið kann umsitast og brúkast skilabest og í samráðingum við onnur lond.  

1.5. MENNA FISKITØKNI OG NÝGGJAN FISKISKAP  

Fiskiveiða við skiandi tøkni er mannaelvd ávirkan á fiskatilfeingið og kann 

samstundis hava ávirkan á umhvørvið annars. Tí er neyðugt støðugt at menna og 

eirkanna hesa tøkni. Hea er bæði fakliga og fíggjarliga krevjandi.  
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Fiskirannsóknarstovan vil framhaldandi vera við í hesum arbeiði, saman við 

vinnuni.  

Endamálið við tøkniligari menning er at gera føroyska fiskivinnu meira 

framkomna og effektiva og harvið meira lønandi og kappingarføra. Lyklaorð í 

hesari menning eru, at fiskiveiðan verður meira orkusparandi og 

umhvørvisvinarlig.  

Størsti partur av hesum virksemi verður framdur sum verkætlanir og í stóran mun 

fíggjað uanfyri vanligu jáanina hjá Fiskirannsóknarstovuni. Dentur verður lagdur 

á, at vinnan er við í flestu verkætlanum, fyri at tryggja at hesar eru viðkomandi og 

nøkta ein veruligan tørv.  

Fiskirannsóknarstovan skal vera við í altjóða verkætlanum, har tað letur seg gera. 

Hesar eru við til at tryggja, at granskingin er á sama vísindaliga støði, sum í øðrum 

londum. Haraurat geva hesar verkætlanir atgongd til vitan og útgerð, sum annars 

ikki er tøk í Føroyum. Eisini er hea við til at byggja upp og halda við líka ei 

kontaktnet, sum er sera týdningarmikið.  

Fiskirannsóknarstovan skal eisini framhaldandi vera við til at víðka rásarúmið hjá 

føroyskari fiskivinnu við fiskiroyndum eir nýggjum fiska sløgum og royndum á 

nýggjum leiðum.  

1.6. SAMBANDIÐ ÚTEFTIR  

Alstórur dentur verður lagdur á at hava so góð viðurskii sum gjørligt við 

myndugleikar, vinnu og almenningin, soleiðis at Fiskirannsóknarstovan í 

hugaheimi teirra kann vera ein natúrligur stuðul og samstarvspartnari í tí dagliga. 

Roynt verður at náa hesum máli við  

• Støðugt at kunna um granskingarúrslit á ein læ fatiligan há.  

• Regluliga at hava kunnandi fundir og dialog við vinnu og 

myndugleikar.  

— Regluligir kunnandi-, tema og dialogfundir verða hildnir við m.a. 

Fiskimálaráðið, Vinnunevnd Løgtingsins og vinnufeløgini. Í minsta lagi 

eina ferð árliga luekur  

Sum liður í hesum arbeiði verður m.a. fylgjandi gjørt:  

 

— Ei støðugt arbeiði verður gjørt fyri at hava eina livandi og virkna heimasíðu. 

Fyri at skunda undir at fáa tíðindaskriv út frá stovninum, verður hvønn mánaða 

drigið samanum á Fiskirannsóknarstovuni, har tjakast verður um møguligar 

tíðindastubbar, ið kunnu leggjast út á heimasíðuna. Hvørja ferð ný tilfar kemur út, 

fáa ølmiðlarnir boð við t-posti. Heimasíðan hjá Fiskirannsóknarstovuni verður 

meldað til vevmátingarlista.  

 

— Granskingarúrslit verða støðugt almannakunngjørd.  
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Fiskirannsóknarstovan á fundi við vinnuna, har m.a. tjakast 

verður um granskingarúrslit, og hvørjar kanningar vinnan 

leggur dent á at fáa gjørdar.  

— Framhaldandi verður arbeiði gjørt at náa almenninginum. Miðað verður ímóti  

einum tiltaki á hvørjum ári, har almenningurin fær høvi at kunna seg við 

arbeiði og úrslit. Hesi tiltøk kunnu t.d. haldast á Fiskirannsóknarstovuni, 

umborð á Magnusi Heinasyni ella á ráðstevnum.  

1.7. ARBEIÐSUMHVØRVI  

Ásannandi, at visiónin bert kann náast, um einstøku starvsfólkini trívast og 

mennast fakliga, verður framhaldandi stórur dentur lagdur á, at arbeiðsumhvørvið 

á stovninum støðugt er go. Miðað verður tí ímóti, at einstaka starvsfólkið fær 

ábyrgd og arbeiði, ið samsvarar teirra ambitiónum og evnum, og at tey kenna, at 

tey hava møguleika fyri at mennast fakliga. Starvsfólkapolitikkurin hjá FRS skal 

samsvara almenna starvsfólkapolitikkinum hjá Løgmans skrivstovuni.  

1.7.1. Útbúgving og førleikamenning  

Fyri at varðveita og menna serkunnleikan og førleikan hjá starvsfólkunum er 

neyðugt, at dentur verður lagdur á setanarpolitikkin og áhaldandi 

førleikamenning. Miðað verður ímóti, at hvørt starvsfólk brúkar minst 10% av 

arbeiðstíðini til førleikamenning. Við førleikamenning verður meint viðkomandi 

kunnandi virksemi, t.d. skeiðvirksemi, ráðstevnur, innanhýsis framløgur og 

fakligur lesnaður.  

Fyri at tryggja dygdargo arbeiði, skulu starvsfólk og leiðsla útbúgva og menna seg, 

soleiðis at tey betur eru før fyri at røkja tær uppgávur, sum eru álagdar teimum, og 

betur eru før fyri at átaka sær meira øltáaðar arbeiðsuppgávur. Í arbeiðinum at 

menna einstaka starvsfólkið og styrkja alla arbeiðsmegina á FRS, skulu regluligar 

og skipaðar starvsfólkasamrøður gerast millum starvsfólkið og næsta leiðara. 

Samrøðurnar skulu fara fram eir leistinum hjá Løgmansskrivstovuni og miðað 

verður móti, at tær fara fram á hvørjum ári.  

1.7.2. Trivnaður og arbeiðsumhvørvi  

Fyri at leiðsla og starvsfólk á betri og munadyggari há verða før fyri at røkja tær 

uppgávur, sum áliggja teimum, skal trygd, trivnaður og menning á 

arbeiðsplássinum skapast og áhugin fyri arbeiðsuppgávunum stimbrast.  

Rúmd skal vera fyri bæði arbeiði og heimalívið hjá einstaka starvsfólkinum. 

Arbeiðið er stórur partur av gerandisdegnum hjá eini familju. Tí hevur tað stóran 

týdning, at arbeiði og heimalív sampakka. Heimaarbeiðið skal kunna lata seg gera 

sambært „Reglugerð fyri tá starvsfólk hjá FRS arbeiða heima“.  
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Arbeiðið á FRS er undirlagt Arbeiðsumhvørvislógini. Hea merkir, at 

arbeiðsviðurskiini skulu ráðleggjast, skipast og útinnast á ein slíkan há, at eingin 

heilsuvandi er, hvørki likamliga ella sálarliga. Tá ið arbeiðshæir og amboð ella 

vandamikil evni verða ný, skal hea altíð gerast við atliti at fyribyrging av 

vanlukkum og øðrum heilsuskaðum av arbeiðinum.  

Ein trivnaðarbólkur skal vera á stovninum, sum skipar fyri samansjóvandi 

tiltøkum og nøgdsemiskanningum. Nøgdsemiskanningar verða gjørdar annað 

hvørt ár undan starvsfólka samrøðunum. Trivnaðarbólkurin verður valdur á fyrsta 

starvsfólkafundi á hvørjum ári. Bólkurin fær árliga fíggjarliga jáan at arbeiða við.  
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                       2 
Umframt aurvendandi virksemi, fer Fiskirannsóknastovan at avgreiða niðan fyri 

nevndu tíðaravmarkaðu satsingsøki í 2009. Hesi kunnu vera partur av longri 

ætlanum, har ein ávísur partur verður avgreiddur í 2009, ella styri verkætlanir, ið 

bert fevna um 2009.  

2.1. MAKRELUR Í FØROYSKUM SJÓGVI  

Nógvur makrelur er í føroyskum øki fyri tíðina, og ætlanin er at seta í verk 

skipaðar kanningar av makreli í 2009. Í juli verða ei ella tvey nótaskip leigað at 

trola eir makreli norðan fyri Føroyar saman við tveimum norskum skipum. 

Endamálið er at kanna nøgd og ferðing av makreli í føroyskum øki. Kanningin er 

treytað av at ein ávís „granskingarkvota“ av føroysku makrelkvotuni verður latin 

til endamálið.  

Fyrireikað verður føroysk luøka í altjóða eggteljingunum av makreli, sum verða í 

mai 2010.  

Alt vísindaligt tilfar viðvíkjandi makreli skal dagførast.  

2.2. HAV OG VISTSKIPANIR  

Í 2009 verður vitanin, sum higartil er fingin til vega, samlað, og yvirlit yvir óloystar 

spurningar verður gjørt. Út frá hesum verður gjørd ein ætlan fyri, hvussu 

spurningarnir best kunnu svarast. Verkætlanir verða formuleraðar, ið hava til 

endamáls at svara átrokandi spurningum.  
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2.3. UMSKIPAN AV DÁTUGRUNNI  

BioHag er ein av høvuðsdátugrunnunum á Fiskirannsóknarstovuni við dátum frá 

allari prøvataking frá føroyska fiskiskapinum. Henda skipanin, saman við Magnus 

dátuskipanini, er grundarlagið fyri stovnsmetingum av bæði botnfiski og 

uppsjóvarfiski.  

Verandi BioHag skipan er ov stirvin og skal tí umskipast fyri at nøkta dagsins tørv 

við atliti til góðsku, nýtslu og trygd.  

2.4. HAGTØL  

2.4.1. Veiðihagtøl  

Fyri at fáa veiðihagtøl skjótari til vega, skulu Lønjavningarstovan, 

Fiskiveiðueirlitið og Fiskirannsóknarstovan í 2009 gera eina greining av teimum 

upplýsingum, sum tørvur er á, og hvussu Lønjavningargrunnurin og 

Fiskiveiðueirlitið kunnu vera við at dekka tørvin.  

2.4.2. Hagtøl á landingarstøðunum  

Landingarstøðini eru útgjørd við útgerð, ið skrásetir og goymir upplýsingar um 

landaði fiskasløg, støddir, øki, reiðskap v.m.  

Fiskirannsóknarstovan ger í 2009 eina greining av, hvussu tað digitala tilfarið, ið 

verður skráse á landingarstøðunum, læast kann koma FRS í hendi.  

2.5. SAMSKIFTI  

Umframt vanligu kunningina, verður í 2009 skipað fyri serligum tiltaki fyri 

miðnámsskúlarnar. Tilfar verður fyrireikað, so at evnisdagur kann haldast við 

framløgum.  

Í apríl 2009 eru 50 ár síðani FRS fór at virka alt árið. Hea skal hátíðarhaldast og 

samstundis fer ei samleikaskii fram. Í hesum sambandið fer FRS at skipa fyri 

móøku, framløgum og møguliga kjakfundum.  
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Tórshavn, tann  

FISKIRANNSÓKNARSTOVAN                    FISKIMÁLARÁÐIÐ  

Hjalti í Jákupsstovu, stjóri                                      Rógvi Reinert, aðalstjóri  
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Talva 1. Afturvendandi virksemi hjá Fiskirannsóknarstovuni víst í talvuni niðanfyri.  
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Talva 2. Umframt vanliga virksemið, eru serligu innsatsøkini hjá Fiskirannsóknarstovuni fyri 2009.  

  


