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1. Baggrund 
 
Styringen af den offentlige sektor har været under udvikling i en række årtier. Formålet med styringen af den 
offentlige sektor har været at forny og forbedre den offentlige service overfor borgere og virksomheder inden 
for en given ramme. Udviklingen i styringen er især sket gennem en række temaer som fx økonomistyring, 
målstyring, regelforenkling, digitalisering, strukturelle reformer mv. De forskellige elementer har haft til formål 
at øge produktiviteten og sikre kvaliteten. Udviklingen er sket gradvist og systematisk, hvilket har medført en 
stabil styringsudvikling. Danmark har i de senere år lagt vægt på centralt koordineret styring og digitalisering 
(Produktivitetskommissionen). 
 
Som en del af udviklingen er der især kommet et større fokus på resultater og effekter. Senest kan 
resultatorienteringen findes i regeringsgrundlaget, hvor det fremgår, at den offentlige sektor ”skal måles på 
sine resultater i form af de ydelser og services, som det offentlige stiller til rådighed. F.eks. om ydelserne har 
den ønskede kvalitet og effekt. Der skal sættes få og styringsrelevante mål for kerneopgaverne og følges op 
på, om målene nås” (Regeringsgrundlag - Marienborgaftalen 2016). 
 
Resultater forstås ofte som output (det umiddelbare resultat af en aktivitet eller aktivitetens ydelser) eller som 
outcome (effekten af indsatsen på kort eller langt sigt). Udviklingen kan illustreres i en logisk model, der 
beskriver, hvilken virkning en indsats teoretisk vil medføre, hvor fokus i højere grad er flyttet fra ressourcer og 
aktiviteter til resultaterne af den offentlige service jf. nedenstående figur. 
 
Figur 1: Illustration af logikken i den logiske model 
 
 ______________Indsats____________     ___________________ Resultater____________________ 

 
 
 
Den offentlige sektor er til for at hjælpe borgerne, hvorfor det er legitimt at der netop er et fokus på den værdi 
som det offentlige leverer til borgerne. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre kun at måle på de konkrete output 
så som antallet af elever, der består grundskolen ligesom det heller ikke kun er forsvarligt at fokusere på det 
endelige slutresultat, som f.eks. en uddannelses indflydelse på velfærdssamfundets overlevelse. I forskningen 
tales bredere om ”værdiskabelse” hvor det offentlige skaber værdi for borgerne, virksomheder og politikerne 
ligesom den private sektor skaber værdier for aktionærerne (Produktivitetskommissionen). 
 
Traditionelt ved kommunerne godt hvor mange ressourcer der bruges og hvad ressourcerne bruges på 
(output), men kun i mindre grad hvilken effekt de offentlige ydelser har haft over for borgeren (outcome). 
Styringsudviklingen i forhold til outcome-målinger er dog noget som de fleste af landets kommuner arbejder 
med. Styring efter outcome er imidlertid svært og der er store udfordringer forbundet med at styring efter 
effekter, herunder udfordringer vedrørende kausalitet, jf. figur 1. Hvordan ved vi at de indsatser vi igangsætter 
har den forventede effekt, og endnu vigtigere, hvilke resultater skal vi i den offentlige sektor stræbe efter, hvis 
vi ønsker at skabe størst værdi for borgerne? 
 
Disse udfordringer gør sig ligeledes gældende i Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til realisering af 
kommunens udviklingsstrategi, hvor det blandt andet kan være svært at definere hvilke output og outcome 
kommunen skal stræbe efter for at realisere de politiske mål og visioner. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker 
derfor i samarbejde med forskningsverdenen at udfordre den nuværende offentlige styring og udviklingen af 
kommunens ydelser. Med udgangspunkt i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi er målet at definere 
de resultater, der er særligt relevante at stræbe efter, hvis kommunen og den offentlige sektor skal bruge 
ressourcerne bedst, så vi får den bedst mulige velfærd for pengene. 
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2. Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har med Udviklingsstrategien ”Sammen skaber vi det 
bedste sted” vedtaget en ambitiøs strategi for kommunens udvikling frem mod 2030. Udviklingsstrategiens to 
overordnede målsætninger er, at der skal være 3.000 flere borgere i kommunen i 2030, og at andelen af 
borgere, der er meget tilfredse med livet stiger til minimum 80 pct. i 2030. 
 
Som supplement til de to overordnede mål, har Faaborg-Midtfyn Kommune indgået strategisk samarbejde 
med Region Syddanmark, der har til formål at undersøge, hvordan livet opleves og leves i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Viden om hvordan borgerne har det, er en del af arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår, og 
Kommunalbestyrelsen har udpeget syv områder, hvor de særligt ønsker at følge effekterne af kommunens 
arbejde – både generelt og i et udviklingsperspektiv. De syv områder er:  
 

§ Uddannelse 
§ Civilt engagement og fællesskaber  
§ Adgang til kultur og natur  
§ Borgeroplevelse og omdømme  
§ Sundhed  
§ Infrastruktur 
§ Medarbejdertrivsel 

 
Partnerskabet med Region Syddanmark måler udviklingen på seks af områderne, eksklusiv 
medarbejdertrivsel. Målingen sker via en årlig spørgeskemaundersøgelse, hvor indbyggere i kommunen 
svarer på spørgsmål om, hvordan de oplever deres liv eller deres lokalområde inden for de seks emner. 
Samarbejdet med Region Syddanmark giver et billede af dagliglivet i kommunen, og ved at blive klogere på 
spørgsmålet om, hvordan borgerne egentlig har det, er undersøgelsen også en del af arbejdet med at skabe 
gode udviklingsvilkår i regionen og kommunen. 
 
For at skabe en rød tråd fra det politiske niveau til det administrative niveau omsættes udviklingsstrategien og 
de syv områder i fire udviklingsspor med tilhørerende handleplaner. De fire udviklingsspor er: 
 

§ Vækst og erhverv 
§ Liv og Læring 
§ Attraktive By- og Lokalsamfund 
§ Tættere på 

 
Handleplanerne beskriver konkrete indsatsområder for hver af de fire udviklingsspor og implementeres i 
organisationen gennem mål- og effektaftaler (aftalestyring), hvor organisationen centralt og decentralt 
formulerer relevante mål og handlinger i de respektive aftaler, der skal understøtte de fire handleplaner og syv 
fokusområder. Figur 1 nedenfor illustrerer kommunens målhierarki. 
 



  

 

Figur 2: Målhierarkiet i Faaborg-Midtfyn Kommune 

 
 
Imidlertid kan de syv fokusområder opleves som værende svære at omsætte til meningsfulde mål med 
tilhørende handlinger og indikatorer. I den sammenhæng vil Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med Aarhus 
Universitet indgået et samarbejde om at afholde et symposium med en række af landets bedste 
velfærdsforskere, der handler om at nedbryde fokusområderne til en række målbare indikatorer, der kan blive 
styrende for hele organisationen. Eksempelvis kan ”Uddannelse” måles på mange forskellige måder, fx 
andelen borgere med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor mange består folkeskolens 
afgangseksamen etc. Spørgsmålet er derfor, hvilke indikatorer, der er bedst egnet til at måle på udviklingen 
af de forskellige fokusområder - eller hvilke indikatorer vil forskningen pege på giver størst samfundsmæssig 
værdi at måle på, hvis vi ønsker at måle effekten af kommunens arbejde? I den sammenhæng er der endvidere 
to centrale spørgsmål, som der kræves svar på i form af: 
 

Ø Hvad er det for en effekt Faaborg-Midtfyn Kommune skal styre efter i forhold til de seks 
fokusområder for at skabe størst værdi for borgerne? 

Ø Hvordan skal Faaborg-Midtfyn Kommune optimere sin styring så den opnår den ønskede effekt? 
 

3. Formålet med et forskersymposium 
 
Formålet med afholdelsen af et symposium er at optimere Faaborg-Midtfyn Kommunes styringskoncept, så 
kommunen bliver i stand til at realisere kommunens udviklingsstrategi, så både politikere og borgere ser og 
oplever en effekt. Kommunen ønsker at kunne måle effekten af de handlinger vi leverer til borgere og 
virksomheder samtidig med, at der er en tydelig rød tråd fra det politiske niveau og ud i hele organisationen. 
Med valget af syv fokusområder ønsker kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune at følge 
udviklingen inden for disse områder særlig tæt. Derfor inviteres en række forskere til at give deres 
styringsbidrag til kommunen om, hvordan kommunen bedst kan måle på fokusområderne. Især to hensyn gør 
sig gældende i optimeringen af kommunens styringskoncept. 
 
1) For det første har kommunen brug for viden til at vælge rigtigt, så den kan koncentrere kræfterne om de 
indsatser, der skaber mest værdi for borgerne og så det er muligt at følge effekten af vores indsatser. Dette 
skal indikatorerne medvirke til samtidig med, at der skabes en tydeligere rød tråd fra de syv områder til mål- 
og effektaftalerne. Symposiet skal derfor sikre en forskningsbaseret sammenhæng mellem de seks 
fokusområder, en række indikatorer, som fremadrettet skal være styrende for kommunen. 2) For det andet vil 
en prioritering af en række indikatorer inkludere den ”faglige effekt”. Partnerskabet med Region Syddanmark 
måler borgernes holdning, hvilket kan være svært at omsætte til meningsfulde mål og handlinger, hvorfor der 
også har været en efterspørgsel efter en faglig retning/effekt. Figur 2 viser det styringsbidrag som Faaborg-
Midtfyn Kommune ønsker tilføjet til det eksisterende koncept. 
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Figur 3: Optimering af Faaborg-Midtfyn Kommunes styringskoncept 

 
 

4. Udbytte og succeskriterier 
 
I forlængelse af ovenstående er der opstillet følgende succeskriterier for symposiet i form af, at: 
 

• Faaborg-Midtfyn Kommune efter symposiet står med et katalog af faglige indikatorer, der understøtter 
de seks fokusområder (÷medarbejdertrivsel, hvor der allerede er indikatorer), og kommunens 
udviklingsstrategi, ud fra et forskningsbaseret udgangspunkt. 

• indikatorerne bliver implementeret i kommunens mål- og effektaftaler for 2020-2021. 
• udviklingsarbejdet mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og forskerne formidles i relevante magasiner. 

 

5. Organisering 
 
Kommunaldirektør Helene Bækmark og programchef Søren Heide Petersen fra Faaborg-Midtfyn Kommune 
samt Professor Mickael Bech fra Aarhus Universitet står for styring af projektet, herunder valg af forskere og 
rammen for symposiet. 
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