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Resume 
Bachelorprojektet tager udgangspunkt i Rigsrevisionens beretning om jobcentrenes        

effektivitet, som beretter at mange af landets jobcentre har et effektivitetspotentiale, der ikke             

er realiseret. Projektet sætter fokus på, hvorfor der er forskel på effektivitetspotentialet hos to              

kommuner, som ellers kan betragtes som sammenlignelige. Vi har valgt at fokusere på             

dette, eftersom beskæftigelsesindsatserne ofte er et omdiskuteret emne i         

samfundsdebatten. I egenskab af vores administrationsbachelorfaglighed ved vi, at         

beskæftigelsesområdet er et af de mest komplekse områder at undersøge. Den danske            

flexicurity model er væsentlig for det danske arbejdsmarked, hvor flere aktører - offentlige             

såvel som private - påvirker arbejdsmarkedet således, at der skabes grobund for et fleksibelt              

og sikkert arbejdsmarked for både arbejdstagere og -givere. 

 

Forfatterne er begge optaget af, hvordan arbejdsmarkedet bevæger og udvikler sig.           

Arbejdsmarkedets udvikling påvirker, hvordan den offentlige sektor skal løse         

beskæftigelsesindsatserne. I kraft af Jespers erfaring og arbejde med rekruttering af           

potentielle studerende samt Pernilles arbejde med rekruttering af forskellige         

medarbejderprofiler, er vi blevet opmærksomme på, at arbejdsmarkedet kan være nøglen til            

identitetsdannelse og livsglæde blandt mange danskere - fra helt unge menneskers           

uddannelsesvalg til jobskifte blandt erfarne arbejdstager. 

 

Kommunerne løser derfor en væsentlig opgave i vores samfund, hvorved forbedret           

effektivitet i jobcentrene har økonomiske såvel som menneskelige gevinsterne for både           

samfundet og den enkelte borger. Ovenstående observationer og erfaringer har i samspil            

med vores administrationsbachelorfaglighed medført, at vi ønsker at undersøge, hvad der           

ligger til grund for, at Frederikshavn og Hjørring Kommunes effektivitetspotentiale er           

forskelligt på trods af, at kommunerne skal implementere den samme nationale           

politikformulering. 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 



 

1.0 Indledning 
Beskæftigelsesindsatsen er en væsentlig velfærdsopgave, som håndteres på flere niveauer.          

Beskæftigelsesministeriet på det statslige niveau udstikker den aktuelle        

arbejdsmarkedspolitik og skal overvåge organiseringen af den administrative praksis i          

forhold til politiske, juridiske og økonomiske retningslinjer (Rigsrevisionen, 2018, s. 2).           

Arbejdsmarkedspolitikken tager udgangspunkt i udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder        

udbud af arbejdspladser og efterspørgsel af arbejdskraft (Goli, 2016, s. 23-54). De juridiske             

rammer er nedfældet ved lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), hvor de politiske            

rammer for beskæftigelsesindsatsen kommer til udtryk gennem den retning, som formes af            

den siddende regering og dens parlamentariske grundlag. Den aktuelle retning udtrykkes til            

kommunerne gennem nationale mål fra beskæftigelsesministeren hvert år. Regionernes         

primære rolle i beskæftigelsesindsatsen er koordinerende, hvor kommunerne varetager den          

egentlig kerneopgave på beskæftigelsesområdet, herunder jobcentrenes aktiviteter       

(Frandsen & Braun, 2019, s. 35-56). 

Jobcentrene har i deres tiende leveår været genstand for offentlig debat, og især i              

den seneste tid været underlagt stor opmærksomhed til trods for den laveste ledighed i 10 år                

(DI, 2019). Den politiserede kritik udspringer til dels på grund af de stadig stigende offentlige               

udgifter til området, og til dels på grund af usikkerheden om jobcentrenes effektivitet i              

beskæftigelsesindsatsen (Holstein, 2019). De kommunale beskæftigelsesindsatser kan       

problematiseres, da “ineffektive jobcentre koster Danmark halvanden milliard om året”          

(Rosenbæk, 2018). Tillige har politikere fra begge fløje af folketinget udtalt, at der bør laves               

“fundamentale ændringer” af nuværende aktive beskæftigelsespolitik og om muligheden for          

helt at “nedlægge jobcentrene” (Winther, 2019). Beskæftigelsesområdet       

interesseorganisationer og dele af fagbevægelsen understreger i den forbindelse, at          

lovgivningen på beskæftigelsesområdet skal være mere fleksibel, ligesom det kræver, at           

jobcentrenes medarbejderne får et kompetenceløft, så de matcher den         

myndighedsudøvelse, der kræves af de seneste reformer (Munksgaard, 2019; KL 2017). 

Kommunernes opgave er ifølge LAB at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked           

med fokus på at få ledige i job eller uddannelse, ligesom at kommunen en har central rolle i                  

samarbejdet med private og offentlige virksomheder i lokalområdet (Frandsen & Braun,           

2019, s. 35-56). Kommunerne har autonomi i deres forvaltningspraksis under statens tilsyn,            

jævnfør Grundlovens § 82. Grundet denne autonomi kan beskæftigelsesindsatsen designes          
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og løses forskelligt afhængigt af det lokale arbejdsmarked og den lokalpolitiske kontekst. Det             

vil sige, at de juridiske rammer er givet på forhånd til kommunerne, mens politikdesign og               

økonomiske prioriteringer kan variere kommunerne imellem. Organiseringen afhænger        

ligeledes af størrelsen på de målgrupper af ledige, som er til stede i det lokale               

arbejdsmarked (Frandsen & Braun, 2019, s. 35-56). 

1.1 Problemstilling 

Nedenstående afsnit indeholder problemstilling og problemformulering, som er udarbejdet         

på baggrund af ovenstående observationer, erfaringer og interesse for         

beskæftigelsesområdet samt i forlængelse af vores administrationsbachelorfaglighed.  
1

 

Rigsrevisionen har i sin beretning fra 2018 undersøgt jobcentrenes effektivitet. Effektiviteten           

er klarlagt på baggrund af beskæftigelsesministeriets pligt til at overvåge og analysere            

beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene jævnfør § 21 (LBK nr. 1482 af 23. december 2014).             

Rigsrevisionen fremlægger (2018), at “[...] jobcentrene kan få flere ledige i beskæftigelse –             

uden at øge de statslige og kommunale udgifter”. Rigsrevisionen fremlægger hertil, hvordan            

landets kommuner rangerer sig i forhold til hinanden (Bilag 1). Rigsrevisionens beretning er             

opdelt i to delundersøgelser, hvor den første del undersøger beskæftigelsesministeriets          

overvågning, analyse og opfølgning af jobcentrenes indsatser. Anden del undersøger          

jobcentrenes effektivitet og klarlægger forbedringspotentialet hos kommunernes jobcentre        

(Rigsrevisionen, 2018). Vi benytter udelukkende resultater fra anden del i beretningen. 

Det undrer os, at to ellers sammenlignelige kommuner placeres i hver sin ende af              

effektivitetspotentialets spektrum, når kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen       

medtages. Frederikshavn Kommune betegnes, ifølge Rigsrevisionen, som en kommune         

med et lavt effektivitetspotentiale, hvorimod Hjørring Kommunes effektivitetspotentiale er         

langt større. 

 

Kommunerne kan som nævnt løse beskæftigelsesindsatserne forskelligt grundet deres         

autonomi, hvormed den nationale politikformulering kan håndteres og udmøntes forskelligt          

afhængigt af den kommunale kontekst (Grundloven § 82; Bogason, m.fl., 2019, s. 63-88).             

Kommunerne er i sin implementering af politikformuleringen påvirket af den enorme           

reformering af beskæftigelsesområdet, som har stået på siden begyndelsen af 1990’erne           

1 I afsnittet forekommer passager, som er inspireret af en synopsis, der er afleveret og vurderet til modul 
12-eksamen (Søe Larsen & Schriver, 2019). 
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(Christensen, 2019, s. 62-66). Kommunerne skal dermed navigere og prioritere i           

beskæftigelsesindsatserne, når nye reformer skal implementeres. Dertil påpeges det i          

implementeringslitteraturen, at der ofte er et mismatch mellem politikformuleringens         

hensigter og iværksættelsen heraf (Winter & Nielsen, 2008, s. 25). Winter og Nielsen             

understreger (2008, s. 25), at implementering af nye reformer og indsatser påvirkes af             

forsinkelser. Det betyder, at udfaldet af samme politikformulering kan variere mellem           

kommuner, ligesom iværksættelsen af reformer kan variere mellem ledelse og markarbejder           

indenfor samme forvaltning. Derfor påvirkes effekterne og præstationerne i indsatserne af           

selve implementeringsprocessen samt aktører heri. 

1.2 Problemformulering 

Formålet med bachelorprojektet er at forklare, hvorvidt der er forskel i politikdesign og             

implementering af beskæftigelsesindsatserne i Hjørring og Frederikshavn Kommune. Vi         

søger at forklare, hvordan implementeringsadfærden fra det politiske til det administrative           

ledelsesniveau påvirker implementeringen af selve indsatserne. Winter og Nielsens         

integrerede implementeringsmodel benyttes i projektet som undersøgelsens ståsted.        

Projektet skrives i forlængelse af den samfundsvidenskabelige implementeringslitteratur, der         

beskæftiger sig med, hvordan politiske ideer og beslutninger påvirker og udmøntes i praksis             

i den offentlige forvaltning. Det leder frem til nedenstående. 

 

Problemformulering 
Hvorfor varierer Frederikshavn og Hjørring Kommune på deres effektivitetspotentiale i          

Rigsrevisionens beretning fra 2018, når de to kommuner kan betragtes som           

tilnærmelsesvis ens?  

 

Bachelorprojektet forventes at kunne forklare, hvorvidt variation i politikdesign og intra- og            

interorganisatoriske implementeringsadfærd er en mulig årsag til variationen i         

effektivitetspotentialet hos Hjørring og Frederikshavns Kommune, hvor rammevilkårene kan         

betragtes som tilnærmelsesvis ens. Problemformuleringen besvares ved hjælp af disse          

arbejdsspørgsmål: 

 

1. Hvilke politikdesign kan identificeres i de to valgte kommuner? 
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2. Hvordan påvirker kommunens intra- og interorganisatoriske adfærd 

beskæftigelsesindsatsen resultater i de to valgte kommuner? 

 

3. Hvordan er interaktionen mellem det politiske og forvaltningsmæssige niveau i 

forhold til at løse beskæftigelsesindsatsen i Hjørring og Frederikshavn Kommune? 

2.0 Projektets struktur 
Projektet tager udgangspunkt i Winter og Nielsen integrerede implementeringsmodel, som          

består af interdependente variable. Grundet projektets omfang er det ikke muligt at berøre             

alle variable i modellen, hvorfor nedenstående afgrænsning er central for projektet. Forud for             

afgrænsningsafsnittet præsenteres de valgte cases. Herefter fremlægges projektets        

videnskabsteoretiske ramme. Efterfulgt af en beskrivelse af undersøgelsesdesign og         

tilhørende metode. Projektets teoretiske ståsted fremlægges derefter, hvor det ekspliciteres          

hvilke interdependente variable, vi vurderer som værende afgørende for, at vi kan            

undersøge variationen i kommuners effektivitetspotentiale. Det leder frem til selve          

undersøgelsen, som struktureres efter projektets arbejdsspørgsmål. Afslutningsvis vil        

undersøgelsens resultater behandles i en diskussion, hvorefter der konkluderes på          

resultaterne. Nedenstående figur illustrerer projektets opbygningen og relationen mellem         

den valgte empiri, teori og arbejdsspørgsmålene 

9 
 

 



 10 
 

 



3.0 Præsentation af cases 
I afsnittet præsenteres Frederikshavn og Hjørring Kommunes forvaltningsmæssige og         

politiske organisering i forhold til beskæftigelsesindsatsen. 

3.1 Frederikshavn 

Frederikshavn er placeret i Vendsyssel i det nordøstlige Jylland. Nuværende Frederikshavn           

kommune opstod med Strukturreformen i 2007, da kommunerne Skagen, Frederikshavn og           

Sæby blev sammenlagt (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005, s. 54). Kommunens har           

et indbyggertal på 59.987 (SIM, 2019). Beskæftigelsesindsatsen i kommunen varetages af           
2

kommunens Arbejdsmarkedsudvalg, som består af syv udvalgsmedlemmer. John Karlsson         

(JK) er formand for udvalget, og partipolitisk er han socialdemokrat. JKs pendant i             

beskæftigelsesforvaltningen er Flemming Søborg (FS), som er Centerchef for         

Arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen er administrativt organiseret i tre afdelinger,        

hvoraf størstedelen af administrationen håndteres i Frederikshavn, mens kommunen har          

mindre satellitcentre i Skagen og et på Læsø. Beskæftigelsesindsatsen er organiseret i tre             

afdelinger (Frederikshavn Kommune, 2019). 

3.2 Hjørring 

Hjørring er placeret i Vendsyssel i det nordvestlige Jylland. Nuværende Hjørring Kommune            

opstod med kommunalreformen i 2007, da Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal blev            

lagt sammen (Indenrigs og Sundhedsministeriet, 2005, s. 54). Kommunens indbyggertal er           

på 64.655 (SIM, 2019). Beskæftigelsesindsatsen i kommunen varetages af Arbejdsmarkeds-          

og Uddannelsesudvalget, som består af syv udvalgsmedlemmer. Thomas Klimek (TK) er           

formand for udvalget, og hans partipolitiske ståsted er socialdemokratisk. TKs pendant i            

beskæftigelsesforvaltningen er Michael Duus Nielsen (MD), som er Arbejdsmarkedschef.         

Forvaltningens otte underafdelinger løser kommunens beskæftigelsesindsatser (Hjørring       

Kommune, 2019b). 

 

Hjørring har flere enheder i beskæftigelsesforvaltningen, som er den eneste synlige forskel,            

men nærlæses indholdet af Frederikshavns Kommunes enheder, går flere elementer igen           

2 Frederikshavn Kommune og Læsø Kommune samarbejder på beskæftigelsesområdet, så der kan tilføjes 1.806 
personer til populationen (Frederikshavn Kommune, 2019; SIM, 2019). 
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(Bilag 13 & 14). Vi vurderer derfor, at sammenligningsgrundlaget er tilstrækkeligt, idet            

kommunernes størrelse, politiske baggrund på beskæftigelsesområdet og indretningen af         

forvaltningen kan betragtes som tilnærmelsesvis ens. Yderligere argumentation for         

sammenligningen af de to kommuner fremgår af projektets undersøgelsesdesign. 

4.0 Afgræsning 
Rigsrevisionens beretning udarbejdet i 2018 skaber et grundlag for bachelorprojektet, hvilket           

betyder, at dele af projektets elementer er afgrænset af metodiske valg og resultater, som              

Rigsrevisionen har gjort sig og når frem til. Rigsrevisionen beregner jobcentrenes           

effektivitetspotentiale i perioden 2014-2016 ved hjælp af Beskæftigelsesministeriets        

rammevilkårsanalyse og Data Envelopment Analysis. Undersøgelsen benytter primært data         

fra Danmarks Statistik om kommunernes udgifter og data fra DREAM-registret, som opgør            

offentlige forsørgelses- og beskæftigelsesindsatser for at sammenligne og vurdere         

kommunerne (Rigsrevisionen, 2018, s. 8, 31). 

Vi vælger at foretage en tidsmæssig afgrænsning i relation til kommunernes           

implementering af Jobreform fase 1 og de tilhørende beskæftigelsesmål for perioden           

2016-2019. Afgrænsningen for projektet er foretaget, da det giver mulighed for at evaluere             

implementering af reformen, ligesom kommunalforvaltningen og den nuværende politiske         

ledelse endnu arbejder ud fra Jobreform fase 1. Det vil sige, at vi fokuserer på               

Frederikshavn og Hjørring Kommunes konkrete erfaringer med at omsætte de nationale           

beskæftigelsesmål til deres lokale kontekster. 

 

Som nævnt tager projektet udgangspunkt i Winter og Nielsens         

implementeringsmodel, eftersom modellen belyser, hvordan implementering af politik er         

styret af forskellige aktørers interesser og samspillet mellem aktørerne (Winter og Nielsen,            

2008). Modellen kan anvendes på flere samfundsniveauer og i forskellige kontekster. 

I denne kontekst benyttes modellen i henhold til beskæftigelsesområdet, da området           

er kendetegnet ved høj grad af reformering, og dermed kontinuerligt er i gang med              

implementeringsprocesser. Modellen kan bruges til at anskueliggøre, hvor der er forskel på            

henholdsvis Frederikshavn og Hjørring Kommunes implementering af       

beskæftigelsesinitiativer, som staten iværksætter i den valgte tidsperiode. Modellen er          

anvendelig til trods for, at den primært fokuserer på implementeringsprocessen hos ledelse,            

markarbejdere og målgruppen. Vi benytter den som rammesættende for at belyse, hvordan            

det politiske niveau og forvaltningsmæssige ledelsesniveau påvirker       
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implementeringsresultatet. Grundet projektets omfang fravælges det at belyse modellens         

elementer, som bevæger sig på et mikroniveau. 

Vi har valgt at undersøge modellens elementer omhandlende politikdesign samt          

intra- og interorganisatorisk adfærd på det øverste ledelsesniveau i forvaltningen indgående           

ved brug af eliteinterviews i henholdsvis Frederikshavn og Hjørring Kommune.          

Afgrænsningen er foretaget for at belyse den påvirkning og interaktion, der foregår mellem             

det politiske og det forvaltningsmæssige ledelsesniveau i implementeringsprocessen. Vi         

beskæftiger os med effekterne af arbejdet med implementering af den nationale           

politikformulering på det kommunalpolitiske niveau, og hvordan dette overleveres og          

effektueres i forvaltningen (Winter & Nielsen, 2008, s. 14-23). 

Grundet til- og fravalg af den integrerede implementeringsmodels elementer vil den           

forestående undersøgelse være baseret på et mesoniveau, hvor makroniveauet er givet på            

forhånd til Frederikshavn og Hjørring Kommune i form af den nationale politikformulering.            

‘Jobreform fase 1’ samt de tilhørende beskæftigelsesmål betragtes som værende formuleret           

på det øverste politiske niveau i denne kontekst. Modellen angiver, at politikformuleringen            

lige så vel kunne være formuleret i en kommunal kontekst. Dette perspektiv er fravalgt for at                

opnå muligheden for at sammenligne, ligesom det ville kræve, at vi skulle i dialog med langt                

flere politikere fra kommunerne for at opnå viden omkring eventuelle politiske konflikter. 

 

Implementering af beskæftigelsespolitik kræver deltagelse fra mange forskellige aktører         

(Winter & Nielsen, 2008, s. 79), men vi beskæftiger os kun med aktører på det kommunale                

niveau i relation til at lave en undersøgelse på det organisatoriske mesoniveau (Mejlby,             

Nielsen & Schultz, 1999, s. 19-21). Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem           

samfunds- og politikniveauer samt retningen for implementeringsprocessen af        

beskæftigelsesinitiativerne. 
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Det vurderes, at afgrænsningen er tilstrækkelig i forhold til at forklare, hvorvidt Frederikshavn             

og Hjørring Kommune adskiller sig fra hinanden i deres politikdesign og           

implementeringsproces. Vi fokuserer på et mesoniveau for at kunne forklare de overordnede            

tendenser til, at der er variation i kommunernes effektivitetspotentiale. Vi fravælger at            

beskæftige os med mikroniveauet, da markarbejdernes professionalisme og graden af          

Public Service Motivation teoretisk kan forventes at være ens, dog vil markarbejdernes            

adfærd også være betinget af de rammer, som de arbejder under i de to kommuner               

(Andersen, s. 2014, s. 271). 

5.0 Videnskabsteori 
Grundet til- og fravalg undersøger vi ikke den fulde implementeringsproces, hvilket betyder,            

at variationen i effektivitetspotentialet kan skyldes alternative forklaringer. Det er derfor           

meningsfuldt at benytte den videnskabsteoretiske tilgang kritisk rationalisme, eftersom en af           

grundelementerne i tilgangen er, at man skal tage højde for alternative forklaringer i relation              

til undersøgelsesresultaterne. Vi er bevidste om, at vores undersøgelse kun dybdegående           

berøre en lille flig af en lang implementeringsproces. 
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Den kritiske rationalisme er som videnskabsteori intersubjektiv forklarende, samtidig med          

tankegangen er rationel i forhold til undersøgelsesresultater. Derved er man åben for kritik i              

sin forklaring af det undersøgte (Wahlgreen, Jacobsen, Kaufmann, Madsen & Schnack,           

2018, s. 199-205). Det vil sige, at der ikke findes én rigtig forklaring på variationen af                

effektivitetspotentialet. Ved at være kritisk over for de resultater og den viden, som opnås              

gennem undersøgelsen, forholder vi os til, at der kan være alternative forklaringer. 

Herved underlægges undersøgelsen den falsificerbarhed, som kendetegner kritisk        

rationalisme. Hos den kritiske rationalisme forekommer erkendelsesprocessen kompleks og         

uden ende. Vores erkendelsesvilkår medfører, at vi aldrig kan være helt sikre på, at der er                

en sammenhæng mellem forskel i kommunernes implementeringsproces, og at det          

medvirker til variationen i deres effektivitetspotentiale. I videnskabelige henseende kan vi           

derfor ikke med sikkerhed vide om projektets undersøgelsesresultater er sande eller falske. 

 

Ved brug af kritisk rationalisme medtager vi i vores undersøgelse, at vi rent faktisk kan               

tænkes at tage fejl, hvorfor det altid handler om at undersøge i hvilken udstrækning vores               

opfattelse af virkeligheden nu også holder. Det gør vi ved at systematisk forholde os til               

empiriens alternative forklaringer, hvorigennem vi stiller os kritisk til egne resultater           

(Wahlgreen, m.fl. 2018, s. 199-205). Implementeringslitteraturen pointerer (Bille, 2016), at          

implementeringen af en ny reform er lang og kræver deltagelse fra forskellige aktører,             

hvorfor implementeringsprocessen er influeret af andre aktører, end dem vi har valgt at             

fokusere på. Undersøgelsens videnskabelige proces handler derfor om, hvorvidt vores          

forklaring enten kan forkastes, modificeres eller foreløbig opretholdes. 

 

Formålet med vores undersøgelse er derfor at øge vores forståelse af virkeligheden, hvor             

videnskabsteorien bidrager hertil (Wahlgreen, m.fl. 2018, s. 199-205; Koch, 2013, s. 80).            

Kritisk rationalisme udgør således projektets arbejdstilgang og præcisere hvilken videns- og           

virkelighedsopfattelse projektets undersøgelse samt -resultater skal forstås i.  

6.0 Undersøgelsesdesign og - metode 
Afsnittet indeholder en gennemgang af, hvordan designvalg, dataindsamling, empiri, og          

metode bidrager til at besvare projektets problemformulering (Riis, 2005, s. 28). Vi            

argumenterer for, hvordan elementerne tilgodeser forklaringspotentialet af variationen i         

effektivitetspotentialet. 
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6.1 Designvalg 

Projektet tager udgangspunkt i et komparativt casestudie af Frederikshavn og Hjørring           

Kommune, der behandles som most-similar cases. Vi benytter Most Similar Systems Design            

til at forklare forskellen i de to kommuners effektivitetspotentiale, som er den afhængige             

variabel. Når baggrundsvariablene kan betragtes som ens, er det muligt at udelukke, at             

disse påvirker sammenhængen mellem variation i politikdesign og intra- og          

interorganisatoriske implementeringsadfærd, som er de uafhængige variable (Andersen,        

Binderkrantz & Hansen, 2012, s. 66-95). 

Det komparative casestudie er valgt, da det giver mulighed for at undersøge            

kontekstafhængige sammenhænge i relation til Rigsrevisionens beretning, som beretter om          

effektivitetspotentiale over en bred kam. Det er hermed muligt at skabe et indgående og              

nuanceret billede af den adfærd, der foregår i implementeringsprocesserne i de valgte            

kommuner (Flyvbjerg, 2015, s. 491-501). Sammenligningen af Hjørring og Frederikshavns          

Kommunes implementeringsadfærd er således et forklaringsorienteret casestudie, da vi         

fokuser på mulige årsager til variation i effektivitetspotentialet i to ellers ens kommuner             

(Thualagant, 2016, s. 318). 

 

Det komparative casestudie undersøges gennem en hypotetisk-deduktiv metode, hvilket vil          

sige, at vi søger at be- eller afkræfte vores teoretiske antagelse om, at forskel i               

kommunernes politikdesign og implementeringsadfærd, er årsagen til variationen i         

effektivitetspotentialet (Flyvbjerg, 2015, s. 505-511). Den teoretiske antagelse har grobund i           

Winter og Nielsens (2008) komplekse implementeringsmodel, hvilket højner        

sandsynligheden for at vores antagelse kan bekræftes (Ramian, 2012, s. 19). Flyvbjerg            

(2015, s. 512-515) fremhæver, at casestudiet i højere grad kan bruges til at falsificere              

deduktive hypoteser end at verificere dem, hvilket stemmer overens med den           

videnskabsteoretiske retning i projektet. Casestudiet som undersøgelsesdesign bruges        

dermed til at belyse kontekstafhængige fænomener på et givent område. I projektet har             

Rigsrevisionen givet os fænomenet - effektivitetspotentialet i jobcentrene - hvorimod vi har            

valgt den de kontekstafhængige cases - Frederikshavn og Hjørring - som skal være             

sammenlignelige for at opretholde det komparative element. 

 

Vi argumenterer for, at casestudiet er anvendeligt for at opnå viden om, hvorvidt der er               

forskel på Frederikshavn og Hjørring Kommune. Generaliseringspotentialet af casestudiet         
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højnes gennem systematisk behandling og i henhold til god videnskabelig praksis           

(Uddannelses- og forskningsministeriet, 2014, s. 6), hvorfor undersøgelsen herefter kan          

underkastes falsifikation (Flyvbjerg, 2015, s. 506). 

6.1.1 Valg af kommuner 

Vi har alene valgt Frederikshavn og Hjørring Kommune på baggrund af deres placering i              

Rigsrevisionens beretning og på baggrund af relevante kontrolvariable fra Social- og           

Indenrigsministeriet. 

Det er hensigtsmæssigt, at kommunernes effektivitetspotentiale varierer mest muligt,         

da en bred variation gør det muligt at forklare overordnede tendenser fremfor at fokusere på               

marginale forskelle, som ville være fokus, hvis variationen i effektivitetspotentialet mellem           

kommunerne var mindre. Frederikshavn Kommunes jobcenter har ifølge Rigsrevisionen         

(2018) et effektiviseringspotentiale mellem 1-7 %. Rigsrevisionen vurderer derimod, at          

effektiviseringspotentiale er på mere end 29 % i jobcenteret i Hjørring Kommune. Når             

variationen differencer i dette omfang, er det muligt at fremhæve gennem en kontrolleret             

samvariation, hvad der kan være mulige årsager til effektivitetsforskellen mellem de to            

kommuner (Andersen, Binderkrantz & Hansen, 2012, s. 66-95). 

6.1.2 Valg af relevante kontrolvariable 

For at kunne sammenligne Frederikshavn og Hjørring Kommune er det afgørende, at de             

udvalgte kontrolvariable er ens mellem de to kommuner, eftersom effekten af politikdesign            

og implementeringsadfærd, som er vores uafhængige variabel, isoleres til at kunne forklare            

forskellen i kommunernes implementeringsresultater, som er vores afhængige variabel         

(Andersen, Binderkrantz & Hansen, 2012, s. 91). Kontrolvariablene er udvalgt på baggrund            

af noegletal.dk. I nedenstående afsnit argumenteres der for kontrolvariablenes relevans. De           

to kommuner kan betragtes som ens på følgende variable: 

 

❏ Kommunernes indbyggertal 

❏ Socioøkonomisk indeks der henviser til kommunernes relative udgiftsbehov 

❏ Sociale forhold som henviser til udgifter til offentlige forsørgelse 

❏ Strukturelle forhold som vedrører ‘ind- og udpendling’ 

❏ Arbejdsmarkedsinfrastruktur 
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Ifølge Danmarks Statistik er der sammenhæng mellem befolkningstal samt -tilvækst og           

jobtilgængelighed. Jo højere befolkningstal, desto større er tilgængeligheden af job          

(Andersen, Christiansen, Jørgensen & Thorsen, 2018, s. 8). Frederikshavn kommunes          

indbyggertal er i 2019 på 59.987, hvor Hjørring kommunes indbyggertal er på 64.665. Da              

indbyggertallene er tilnærmelsesvis ens, vurderes det, at kommunerne han samme grad af            

jobtilgængelighed. 

 

Kontrolvariablen socioøkonomisk indeks defineres som kommunernes relative udgiftsbehov        

set i forhold til andre kommuner. Kriterier såsom antal 20-59-årige uden beskæftigelse og             

antallet af psykiatriske patienter indgår i beregningerne med forskellig vægt i samspil med             

andre kriterier. Det socioøkonomiske indeks er tilnærmelsesvis for kommunerne, eftersom          

begge kommuner har en værdi over 1, hvilket vil sige, at Frederikshavn og Hjørring              

Kommunes udgiftsniveauer er relativt større end gennemsnittet af landets kommuner (SIM,           

2019).  
3

 

Sociale forhold henviser til niveauet af udgifter kommunen har til offentlige forsørgelse,            

hvilket indebærer funktionerne sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, udgifter til        

sociale formål og tillæg, revalidering samt løntilskud og servicejob (SIM, 2019).           

Kontrolvariablen er medtaget, da udgiftsniveauet til disse målgrupper indikerer         

kommunernes udfordringer i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Jo større udgiftsniveau,         

desto større kommunalpolitisk incitament til at prioritere beskæftigelsesindsatsen. Hjørring         

og Frederikshavns udgiftsniveau til offentlige forsørgelse er tilnærmelsesvis ens, da begge           

kommunernes udgiftsniveau til forsørgelse placeres over det gennemsnitlige for landets          

kommuner. 

 

Mobiliteten på arbejdsmarkedet kan være et udtryk for graden af ind- og udpendling i              

kommunerne, hvilket er en kontrolvariabel, som i denne kontekst vurderes til at være ens, da               

niveauet i begge kommuner ligger omkring de 25 % på både ind- og udpendling i 2017 (SIM,                 

2019). Borgerne i Frederikshavn og Hjørring Kommune er altså lige villige til at pendle ud og                

ind af deres kommune. Arbejdsmarkedsmobilitet kan derfor udelukkes som en variabel, der            

afgører forskellen i effektivitetspotentialet hos de kommuner, fordi mobiliteten indikerer, hvor           

villige de ledige i kommunen er i forhold til at påtage sig arbejde. 

 

3 Detaljeret definition se Noegletal.dk 
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I forlængelse af arbejdsmarkedsmobiliteten i kommunerne synes det relevant at medtage,           

hvordan den trafikale infrastruktur tager sig ud, herunder tilgængeligheden af kollektiv           

transport (DI, 2018; Haahr & Karlsson, 2009). Hjørring og Frederikshavn kan begge            

betragtes som centrale transportknudepunkter, hvortil der går motorvej samt hoved- og           

regionalbanestrækninger (Vejdirektoratet, 2019, s. 38). Det offentlige ejede Nordjyllands         

Trafikselskab varetager den kollektive trafik i Region Nordjylland (Vedtægt for Nordjyllands           

Trafikselskab, 2006). Hertil eksisterer samme lave belastningsgrad af det statslige vejnet til            

og fra henholdsvis Hjørring og Frederikshavn (Vejdirektoratet, 2019, s. 94). Dermed kan            

infrastrukturen omkring Hjørring og Frederikshavn betragtes som tilnærmelsesvis ens, og det           

kan udelukkes at afgøre forskellen i jobcentrenes effektivitetspotentialet, fordi de ledige har            

samme muligheder for at flytte sig i forhold til job. Tabel 1 illustrerer, at kontrolvariablene er                

ens og derfor ikke påvirker variationen 

 

 

6.2 Kvalitativ metode 

For at forklare hvorfor der forskel på effektivitetspotentialet i jobcentrene i to ellers             

sammenlignelige kommuner, er det nødvendigt at få adgang til empiri omhandlende de            

kommunalpolitiske og forvaltningsmæssige forhold i Frederikshavn og Hjørring. Derfor har vi           

valgt at benytte os af kvalitative interviews som indsamlingsmetode, hvor det muliggøres at             
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opnå indgående viden fra elitepersoner, som er centrale i kommunernes          

beskæftigelsesindsats. Det bidrager til et nuanceret indblik i disses livsverden, i           

modsætning til den kvantitativ indsamlingsmetode, hvor det ikke er muligt at forfølge            

nuanceforskellene. Den kvantitative metode kræver præcist formuleret spørgsmål for at          

opnå samme kontekstbaseret viden om beskæftigelsesindsatsen (Tanggaard & Brinkmann,         

2015, s. 31). Det vil sige, at bekræftelse af vores teoretiske forventning sandsynliggøres på              

baggrund af interviewpersonernes oplevelser. 

6.2.1 Interviewguides og -struktur 

Interviewene tager udgangspunkt i en semistruktureret tilgang, da interviewtypen gør det           

muligt at tematisere spørgsmål i relation til teoretiske forklaringer samtidig med, at vi er åbne               

for at forfølge nuancer som interviewpersonerne selv fremlægger. Det semistruktureret          

interview er kendetegnet ved, at der spørges ud fra en spørgeguide med åbne spørgsmål,              

hvor respondenterne har mulighed for at uddybe sine svar. Respondenternes forskellige           

positioner vil bidrage til at nuancere billedet af politikdesignets udformning i kommunal            

kontekst, samt dennes påvirkning på den forvaltningsmæssige implementering og den deraf           

afledte implementeringsadfærd (Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 29-55). 

Interviewene vil derfor tage udgangspunkt i mere abstrakte undersøgelsesspørgsmål,         

som bliver udformet som mere konkrete interviewspørgsmål i interviewsituationen.         

Undersøgelsesspørgsmålene og de tilhørende interviewspørgsmål er inddelt efter temaer i          

interviewguiden (Bilag 3, 4, 5 & 6). Vi er bevidste om rækkefølgen af spørgsmålene, da               

rækkefølgen er med til at sikre de bedst mulige svar. For eksempel vurderer vi, at               

spørgsmålet vedrørende Hjørrings forholdsvis store effektivitetspotentiale kan kategoriseres        

som ømtåleligt i interviewsituationen, hvorfor spørgsmålet placeres til sidst i interviewet. Det            

imødekommer en eventuel tilbageholdenhed hos respondenterne i Hjørring. 

 

Hver enkelt interview forbedres individuelt. Det skyldes, at vi som interviewere har forståelse             

for betydningen af, at respondenterne betegnes som eliteinterviewpersoner. Elitepersoner er          

vant til at blive udspurgt om deres ideer, meninger og tanker om det område, hvor de er                 

positioneret som en del af eliten (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 167). Respondenterne kan              

derfor ofte kan have et mere eller mindre forberedt ‘foredrag’, der fremhæver for dem vigtige               

pointer. I forlængelse heraf kan eliteinterviewpersoner have en mere eller mindre bevidst            

agenda i interviewsituationen, hvor de som bidragsydere søger at ‘forskønne’ deres           

kommune i sammenligning med andre (Just, Jensen, Grønning & Merkelsen, 2007,           

129-164). Strukturen stiller krav til os som interviewere, da det kræver, at vi er lyttende i                

20 
 

 



forhold til respondenternes bidrag, men stadig kan navigere i henhold til projektets kontekst             

(Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 38). 

 

I forbindelse med at få eliteinterviewpersonerne i tale var vi opmærksomme på, at der i               

blandt mange kommuner er en indbyrdes konkurrence, hvilket vi benyttede os af (Olsen,             

2010). I kontakten til kommunerne fremhævede vi, at kommunerne skulle sammenlignes,           

hvilket intuitivt fordrede et ønske om at fremstille respondenternes respektive kommune           

bedst muligt i kontrast til den anden (Bilag 7). 

6.2.2 Eliteinterviews 

Det er afgørende, at respondenterne på tværs af kommunerne politisk er placeret i samme              

position i henhold til udformning af den lokale politiske beskæftigelsesindsats, og at            

respondenterne er hierarkisk placeret i samme forvaltningsfunktion i henhold til selve           

implementeringen af politikdesignet. Implementeringen af den nationale politikformulering        

undersøges dermed på det samme politiske og forvaltningsmæssige niveau i kommunerne           

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 167). Kommunernes politikdesigns undersøges indgående ved           

eliteinterview med de to formænd for arbejdsmarkedsudvalgene, og den intra- og           

interorganisatoriske adfærd undersøges ved eliteinterview med beskæftigelsescheferne i        

kommunerne. 

Ved at kombinere disse respondentgruppers indsigt i den politiske og          

forvaltningsmæssige livsverden sikres et nuanceret billede af variationen i         

effektivitetspotentialet, hvormed ligheder og forskelle mellem de to kommuner tydeliggøres          

(Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 37). Grundet Winter og Nielsens teoretiske model,            

vurderes det hensigtsmæssigt at tale med de politiske respondenterne forud for           

forvaltningsrespondenterne, eftersom rækkefølgen følger teoriens implementeringsproces. 

 

Projektet benytter betegnelsen ‘beskæftigelseschef’, når Frederikshavn og Hjørring        

kommune sammenlignes til trods for, at kommunerne ikke benytter samme titel om det             

øverste forvaltningsniveau. Eliteinterviewene skal fungere som middel til at komme nærmest           

den sandhed, som vi ønsker at belyse, jævnfør kritisk rationalisme. Det personlige interview             

skaber grundlag for en dybere forklaring af processen, når politikdesignet udformes og            

implementeres. Tilgangen er dybere, end hvis vi kun undersøgte kommunernes          

beskæftigelsesplaner, som dog anvendes som baggrund til interviewene og som supplering i            

undersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 167). 
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6.3.3 Behandling af interviewene 

Vi har valgt at transskribere de fire interviews ordret, dog med undtagelse af fyldord som               

“øh”. Vi har undladt dele af briefing og debriefing, hvor det vurderes, at det sagte ikke har                 

relevans for projektet. Vi forsøger at transskribere interviewene så virkelighedsnært som           

muligt uden at fortolke på det sagte, så vi kan benytte indholdet i interviewene til at se,                 

hvordan Hjørring og Frederikshavn er forskellige i deres politikdesign og          

implementeringsproces (Harrits, Pedersen & Halkier, 2012, s. 171). Transskription er valgt           

fremfor meningskondensering i henhold til vores videnskabsteoretiske tilgang, hvormed vi          

forbliver åbne for andre forklaringsperspektiver. 

 

På baggrund af vores teoretiske ramme behandles interviewene gennem en systematisk           

lukket kodning med udgangspunkt i en kodeliste, som er udarbejdet af forfatterne selv.             

Kodelisten tager udgangspunkt i elementerne fra Winter og Nielsens implementeringsmodel          

(Jakobsen, 2012, 182). Vi vurderer løbende ved brug af kodelisten, hvorvidt et tekststykke             
4

er udtryk for et givent teoretisk begreb. Hermed sikrer vi reliabiliteten, eftersom vi er              

konsistente i udvælgelsen af tekststykker i relation til det undersøgte. Ved at udarbejde en              

eksplicit kodeliste højnes målingsvaliditeten i behandlingen af interviewene (Jakobsen, 2012,          

s. 182). Forinden har vi lavet en åben kodning i relation til kritisk rationalisme for at være                 

åben overfor andre mulige forklaringer til forskellene i kommunernes         

implementeringsproces. Andre mulige forklaringer fra empirien vil blive behandlet i          

diskussionsafsnittet. 

6.3 Empiri 

Følgende afsnit indeholder en beskrivelse af den benyttede empiri i relation til kritisk             

rationalisme, undersøgelsesdesignet og -metoden samt undersøgelsen. 

 

Det komparative design baseres på sekundær empiri i form af forsknings- og registerdata,             

som er let tilgængelig samt indsamlet og behandlet af andre (Larsen, 2013, s. 51). Den               

sekundære empiri er hentet fra Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal samt           

Vejdirektoratet. Den sekundære empiri underbygger og kvalificere det komparative design,          

hvormed empirien benyttes til at udelukke relevante baggrundsfaktorers påvirkning på          

4 Bilag 8: Kodeliste 
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variationen i effektivitetspotentialet i Frederikshavn og Hjørring. Den sekundære empiri i           

samspil med teorien er betingende for projektets videre indsamling af primær empiri. 

Den primære empiri, som skal være genstand for selve projektets undersøgelse, er            

indsamlet af forfatterne selv gennem de kvalitative metoder - eliteinterviews og           

indholdsundersøgelse af kommunernes beskæftigelsesplaner (Larsen, 2013, s. 97). Den         

primære empiri har stor udsagnsevne og -kraft i henhold til at belyse projektets             

problemformulering grundet empiriens ophav (Busck, 2012, s. 11), da interviewpersonerne          

er centrale aktører i formuleringen af politikdesign og kan betegnes som iværksætter af             

implementering af politikdesignet. Brugen af Winter og Nielsens implementeringsmodel er          

dynamisk i relation til empirien og vores videnskabsteoretiske tilgang. Såfremt vi bliver            

klogere i empiriindsamlingen, medtages andre relevante empiriske elementer. 

6.4 Kritiske overvejelser til undersøgelsesdesignet - og metode 

Projektet tager udgangspunkt i Rigsrevisionens beretning (2018), hvor der er variation i            

Frederikshavn og Hjørring Kommunes effektivitetspotentiale. Litteraturgennemgangen viser,       

at de to kommuner placeres vidt forskelligt i flere rapporter, hvor kommunernes            

beskæftigelsesindsatser undersøges. Vi er derfor opmærksomme på, at alt efter hvilken           

rapport eller udregningsmetode, som anvendes, vil der være forskellige udlægninger af, hvor            

effektivt og hvor omkostningsfuldt beskæftigelsesindsatserne løses. Eksempelvis placerer        

Frederikshavn sig på en 13. plads ifølge VIVE i inddelingen af hvilke kommuner, der har               

vanskelige eller favorable rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen, hvor Hjørring        

placerer sig på en 27. plads (Rotger & Andrade, 2018, s. 44). VIVE og Rigsrevisionen               
5

fokuserer begge på udgifter som er forbundet med forsørgelsesydelser. Hvis man ser på             

Beskæftigelsesministeriets benchmarkrapport fra 2019 placerer Frederikshavn og Hjørring        

sig også vidt forskelligt (BM, 2019a). Det er bemærkelsesværdigt, at kommuner der kan             
6

betragtes som ens alligevel placeres forskelligt i flere rapporter, hvorfor afsender af            

beskæftigelsesresultater ikke synes at være afgørende for undersøgelsen af variationen          

mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. 

 

Designet tager udgangspunkt i registerdata fra nøgletal.dk, som er fremstillet med henblik på             

at kunne sammenligne flere kommuner på tværs af flere variabler. Det giver en tyngde og               

validitet i designet, idet variable behandles systematisk gennem nøgletal.dk (Hansen, 2012,           

5 Undersøgelse baseret på data fra 2016 (Rotger & Andrade, 2018, s. 6). 
6 Det er ikke muligt at se beskæftigelsesministeriets benchmarking af kommunernes resultater for 2016, da listen 
opdateres løbende. 
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s. 294-296). Projektets generaliseringspotentiale højnes desuden ved den strategiske         

udvælgelse af Frederikshavn og Hjørring Kommune (Flyvbjerg, 2015, s. 506-509).  

Den primære empiri som behandles i projektet udgøres af de fire eliteinterview,            

hvilket vurderes til at være fyldestgørende, eftersom projektets rammer, den givne varighed            

samt vores ressourcer ikke tilgodeser yderligere indhentning og bearbejdning af yderligere           

primær empiri (Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 32). 

 

Herudover er det væsentligt at understrege, at projektet ikke tager udgangspunkt i et             

forstående praktikophold eller anden tilknytning til hverken Frederikshavn eller Hjørring          

Kommune, hvilket både har fordele og ulemper. De kvalitative interviews er ikke påvirket af              

en forforståelse af den konkrete kontekst, hvilket gør det muligt for undersøgelsen at bevare              

en højere grad af objektivitet (Wahlgreen, m.fl., 2018). Tværtom er det nødvendigt, at             

projektets undersøgelse har en kritisk tilgang til den virkelighed, som respondenterne           

gennem interviewene præsenterer, eftersom projektets undersøgelsesresultater betinges af        

den intersubjektivt, som forekommer og skabes gennem interviewene (Koch, 2017; Ryberg,           

2017). Det vil altså sige, at ‘sandheden’ om Frederikshavn og Hjørrings Kommunes            

beskæftigelsesadfærd kommer til udtryk gennem interviewene, som vil blive holdt op imod            

implementeringslitteraturen og den teoretiske erfaring på området. Ideelt for undersøgelsen          

havde været, hvis empirien om politikdesign og implementeringsadfærd kunne suppleres af           

primær empiri om markarbejder- og målgruppeadfærd, som er væsentlige elementer i den            

integrerede implementeringsmodel. Det imødekommes ved at inddrage eksisterende        

litteratur om markarbejder- og målgruppeadfærd, hvorfor omtale af disse vil være af en mere              

generel karakter. 

 

Det vurderes dog, at metodiske til- og fravalg ikke vil påvirke forklaringspotentialet af den              

forventet sammenhæng. Jævnfør vores videnskabsteoretiske retning er vi dog åbne for           

andre årsagsforklaringer. 

7.0 Teori 
I det følgende afsnit fremlægges projektets teoretiske ramme, herunder operationalisering af           

væsentlige variable. 

 

Winter og Nielsens integrerede implementeringsmodel (2008, s. 15-24) benyttes til at           

forklare effektivitetsforskellen i Frederikshavn og Hjørring Kommune. Modellen skal ses som           
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et undersøgelsesskema, der samler forskellige teoretiske bidrag fra        

implementeringslitteraturen i én model, hvorfor den egner sig til evaluering af           

implementeringsresultater. 

Evalueringsfokusset er primært rettet mod den adfærd, som markarbejderne har          

overfor en given målgruppe. Enkelte dele af modellen kan benyttes til at undersøge             

beslutninger, som træffes på politisk og organisatorisk niveau. Beslutninger som træffes i            

henhold til implementeringsprocessen, og som ikke direkte retter sig mod målgruppen.           

Modellens fem centrale elementer for implementeringsprocessen er; 1) politikdesignet, 2)          

intra- og interorganisatoriske adfærd, 3) ledelse, 4) markarbejdernes evne, vilje og           

interesser, samt 5) målgruppen og dens adfærd. Modellens dele er interdependente, hvorfor            

der også er en feedback-mekanisme medtaget i modellen. Feedbackmekanismen betyder,          

at politikformuleringen kan ændres ved en revision for at forbedre chancerne for            

målopfyldelse af den oprindelige politikformulerings intention (Winter & Nielsen, 2008, s.           

18-20). I forskningen kategoriseres modellens elementer som afgørende for en succesfuld           

implementering af politiske reformer og initiativer (Bille, 2016, s. 21). Nedenstående figur            

viser modellens interdependente elementer. 
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Modellen bevæger sig mellem studierne af ’offentlig politik’ og ’offentlig forvaltning’. Studier            

af offentlig politik fokuserer på indholdet af de politiske beslutninger, hvor studier af offentlig              

forvaltning fokuserer på implementeringsprocessen (Winter & Nielsen, 2008, s. 16; Bogason           

m.fl., 2019, s. 11-22; Christensen, Christiansen & Ibsen, 2019, 37-41). For at forstå             

interaktionen mellem det kommunalpolitiske og det forvaltningsmæssige ledelsesniveau har         

vi yderligere valgt at inddrage teori om den parlamentariske styringskæde samt teorier om             

forholdet mellem politik og forvaltning (Bogason m.fl., 2019; Christensen m.fl., 2019). 

Denne overvejelse er funderet i empiriindsamlingen, hvor det blev tydeligt for os, at             

interaktionen mellem det politiske og forvaltningsmæssige niveau synes at have en vis            

betydning. Interaktionen berøres rudimentært hos Winter og Nielsen, hvorfor vi vælger at            

inddrage litteratur til at forstå og undersøge, hvad interaktionen betyder for           

implementeringsprocessen. 

 

 

 

Figur 3 tager udgangspunkt i Winter og Nielsens model, men er konstrueret i henhold til               

empiri fra praksis og den forventede teoretiske sammenhæng i relation til at forklare, hvor              

der forskel på Frederikshavn og Hjørring Kommunes implementeringsproces i forhold til           

deres effektivitetspotentiale. Det fremgår af figuren, at politikformuleringen er den konstante           

variabel, hvilket vil sige, at kommunerne ikke har indflydelse på variablen, ligesom            

udformningen af variablen vil påvirke de resterende dele i figuren. I denne kontekst er              

politikformuleringen fremsat Beskæftigelsesministeriet, i form af Jobreform fase 1 og          

ministerens beskæftigelsesmål for 2016-2019. De uafhængige variable udgøres af de valgte           

elementer politikdesign samt den intra- og interorganisatoriske implementeringsadfærd, hvor         

den afhængige variabel er variationen i kommunernes effektivitetspotentiale. 

 Nedenstående beskriver kort den konstante og den afhængige variabel. Herefter          

uddybes mekanismen imellem de to variable, som projektet er centreret omkring. 
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7.1 Politikformulering 
Politikformuleringen er undersøgelsens konstante variabel, som muliggør sammenligningen        

af de to kommuners arbejde med de nationale målsætninger i relation til de lokale              

kontekster. Hvis politikformuleringen er for vag eller komplekst formuleret, risikeres det, at            

det tilsigtede mål differentierer fra det opnået mål (Bille, 2016 s. 29-33). I forlængelse heraf               

konkluderes i den danske implementeringslitteratur, at beskæftigelsespolitikken i 2000’erne         

var formuleret flertydigt, hvilket betød at kommunernes beskæftigelsespraksis ikke stemte          

overens med de nationale politiske mål (Bille, 2016, s. 33; Bredgaard, Dalsgaard & Larsen,              

2003; Larsen, 2001). 

 

I denne kontekst er politikformuleringen funderet i reformen ‘Jobreform fase 1’ som blev             

iværksat i april 2016 i samspil med ressortministeriets beskæftigelsesmål i perioden           

2016-2019 (Christensen, 2019, s. 63-71). 

Formålet med reformen var at indføre et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel            

for modtagere af kontanthjælp mv. Det skal bevirke, at det bedre kan betale sig for               

modtagere af kontanthjælp med videre at komme ud på arbejdsmarkedet og blive            

selvforsørgende samt øge målgruppens rådighed for arbejdsmarkedet ved at nedsætte          

målgruppens ferieuger (STAR, 2019). Beskæftigelsesministeren har blandt andet følgende         

målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i perioden 2016-2019: flere unge i uddannelse,          

jobparate i arbejde, beskæftigelse som middel til integration, virksomheder skal sikres           

nødvendig og kvalificeret arbejdskraft samt bekæmpelse af langtidsledighed        

(Beskæftigelsespolitiske mål 2016, 2017, 2018, 2019). 

7.2 Implementeringsresultater 
Implementeringsresultaterne er den afhængige variabel i undersøgelsen i form af          

Rigsrevisionens resultater om jobcentrenes effektivitetspotentiale. Effektivitet forstås i        

projektet som sammenhængen mellem kommunens opnåede resultater og udgifterne hertil.          

Implementeringsresultatet for kommunens effektiviteten udtrykker, hvilket      

forbedringspotentiale kommunen har set i forhold til kommunens observerede ydelsesgrad          

og potentielle ydelsesgrad (Rigsrevisionen, 2018, s. 44). Det vil sige, at en omtale af              

betegnelsen ‘effektivitetspotentiale’ i den kommende undersøgelse betyder, at kommunen         

har mulighed for at forbedre deres effektivitet til det samme udgiftsniveau. 

27 
 

 



Implementeringsresultatet består af præstationer og effekter. Præstationer defineres        

som niveauet af målopfyldelse i forhold til den service eller myndighedsudøvelse           

målgruppen møder på baggrund af en reform. Tydelige og klare mål gør det lettere at               

vurdere implementeringspræstationer. Effekter forstås som virkningen af præstationerne,        

som er opnået gennem den givne indsats. Det vil sige, at effekterne ikke bare er udtryk for                 

målopfyldelse, men også er et udtryk for om eksempelvis kontanthjælpsmodtagerne reelt           

kommer og forbliver i arbejde (Winter & Nielsen, 2008, s. 14, 30-32). 

7.3 Politikdesign samt intra- og interorganisatorisk adfærd 
Nedenstående afsnit beskriver de valgte uafhængige variable fra Winter og Nielsens           

implementeringsmodel. Det forventes, at en variation i politikdesign og intra- og           

interorganisatoriske adfærd kan forklare variationen i Hjørring og Frederikshavns Kommunes          

effektivitetspotentiale. 

7.3.1 Det kommunale politikdesign 
Betegnelsen politikdesign dækker over politikkens egentlige sammensætning, idet        

politikdesignet består af mål, tilhørende instrumenter og ressourcer til at opnå disse mål             

samt en fastlæggelse af, hvem der organisatorisk og myndighedsmæssigt har ansvaret for            

at udføre politikken (Winter og Nielsen, 2008, s. 41-71). Realiseringen af politikdesignet            

afhænger af implementeringsadfærden hos de medvirkende aktører i processen. 

Udformningen af politikdesignet vil være influeret af kommunalpolitikernes traditioner,         

kultur, ideologi og interesser. Designet kan være påvirket af, at politikerne nødvendigvis ikke             

handler rationelt i forhold til kommunes virke, eller at de handler egennyttemaksimerende ud             

fra politikernes egne eller deres partis position. Winter og Nielsen fremhæver hertil, at             

politikernes valg af design kan være counter-productive, hvilket kan skyldes manglende           

information på det politiske og forvaltningsmæssige niveau, eller hvis der føres symbolpolitik            

(Winter & Nielsen, 2008, s. 58- 65). 

 
Mål 
Politikdesignets mål skal ses i relation til implementeringsresultaterne. Det er ikke entydigt,            

hvorvidt målene nødvendigvis skal være klart formuleret for at opnå et succesfuldt            

implementeringsresultat. Hvis målene er klare og tydelige er det alt andet lige nemmere for              

implementeringsaktørerne at agere efter dem, men det fremhæves samtidig, at          

engagementsskabende tiltag kan forløse hensigten med politikdesignet og dermed nå målet           
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(Winter & Nielsen, 2008, s. 42-43). Det betyder, at politikdesignets rationale skal ræsonnere             
7

hos implementeringsaktørerne for, at de arbejder efter hensigten i politikdesignet. 
 
Politikinstrumenter 
Politikinstrumenter skal forstås som midler og styringsværktøjer, som regulerer adfærden          

hos kommunen, jobcenteret, de ledige borger samt virksomheder. Politikinstrumenter kan          

benyttes af flere myndigheder på samme tid, men på forskellige niveauer. I dette projekt              

benytter vi os af den typologi af politikinstrumenter, som fremhæves af Winter & Nielsen              

(2008, s. 43-45), bestående af regler, information, økonomiske styringsinstrumenter og          

-incitamenter samt serviceleverance. 

Retsregler reguleres via tilladelser, forbud og påbud, hvilket vil sige, at staten kan             

søge at styre adfærden hos ledige, når de eksempelvis indfører 225-timersreglen. De ledige             

kontanthjælpsmodtagere skal udføre 225-timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor et          

kalenderår for at sikre sig, at deres kontanthjælpsydelse ikke nedsættes (STAR, 2019a). 

Information er et politisk instrument, som kommunerne kan anvende med henblik på            

at oplyse og vejlede borgere i ønsket om at regulere borgernes adfærd indirekte. Vi vil her                

se på kommunernes beskæftigelsesplaner, altså hvordan kommunerne arbejder med og          

rådgiver forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. 

Økonomiske styringsinstrumenter og -incitamenter kan være belønning, subsidier,        

afgifter, konkurrence og indkomstoverførsler. Politikinstrumentet er væsentligt for staten i          

forhold til at regulere kommunernes adfærd. Statslige refusioner spiller en væsentlig rolle i             

forhold til kommunernes indhold og tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen (Bille, 2016,          

s. 11). For at klarlægge hvorvidt og hvordan kommunernes adfærd samt tilrettelæggelse af             

beskæftigelsesindsatsen er styret af økonomiske incitamenter, vil vi se på, hvordan           

kommunerne behandler og tager for højde statens økonomiske styring i form af statslige             

refusioner (STAR, 2019c). 

Serviceleverance forstås som de lediges mulighed for eksempelvis at efteruddanne          

sig. Her vil se på, hvorvidt kommunen faciliterer en serviceleverance til målgrupper i             

beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med genoptræning eller anden sundhedsfaglig        

vejledning eller kompetenceudvikling og opkvalificering gennem uddannelse. 

 
Organisering 
Organisering omhandler, hvordan beskæftigelsesindsatserne udspiller sig i praksis i forhold          

til placering samt tilrettelæggelse af ansvar og samarbejde med andre væsentlige aktører.            

Organisering af beskæftigelsesindsatsen kan placeres i et hierarki i det offentlige, hos            

7 Begrebet engagement benyttes her i relation til Winter og Nielsens (2008) brug af begrebet ‘commitment’. 
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markedet eller i et netværk i samspil med andre aktører (Winter & Nielsen, 2008, s. 45-56). I                 

forlængelse heraf kan myndigheden enten betegnes som producerende eller arrangerende,          

afhængig af hvilken organisering der indgår i politikdesignet. Ved brug af hierarkisk            

organisering kan myndigheden benytte tre forskellige strategier i forhold til at sikre            

implementeringen. Kommunen kan vælge at 1) kapacitetsopbygge, gennem eksempelvis         

efteruddannelse, 2) skabe engagement, eksempelvis gennem involvering, eller 3) signalere          

ønskede adfærdsændringer hos medarbejder fra det politiske og forvaltningsmæssige         

ledelsesniveau. 

Vi vil undersøge, hvordan kommunerne i praksis strukturerer deres arbejde, og           

identificerer hvilke strategier den øverste ledelse i kommunen benytter sig af. Konkret            

handler det om, hvordan implementering iværksættes, hvordan opgaven håndteres og          

hvordan kommunerne benytter sig af andre aktører i samarbejdet. 

7.3.2 Intra- og interorganisatorisk implementeringsadfærd 
Ovenstående beskriver, at det kommunale politikdesign har betydning for selve          

implementeringen af den nationale politikformulering. Den egentlige implementering af         

beskæftigelsesmål og reformer foregår ved markarbejderne, eftersom markarbejderne i         

sidste ende har skønsmæssige beføjelser til at afgøre om målet skal indfries i deres direkte               

interaktion med målgruppen (Lipsky, 1980, s. 13; Winter & Nielsen, 2008, s. 103). Dog              

påvirkes implementering i høj grad af beskæftigelsesforvaltningens ledelse af den intra- og            

interorganisatoriske adfærd. Disse to elementers indflydelse vil blive fremlagt nedenfor. 

 
Interorganisatoriske adfærd 
Kommunens interorganisatoriske adfærd henviser til involveringen af eksterne aktører         

implementeringsprocessen. Når forskellige beskæftigelsesmål skal implementeres, kan det        

kræve at kommunen inddrager eksempelvis regionsråd, a-kasser, lokale arbejdsmarkedsråd         

og så videre (Bille, 2016, s. 39). Det interne forhold i de nævnte organisationer og samspillet                

med disse aktører kan være afgørende for kommunens implementeringsproces (Winter &           

Nielsen, 2008, s. 79). Hermed kan kommunen i implementering af beskæftigelsesmål være            

afhængig af råd og input fra relevante aktører, hvorfor processen kan få karakter af et               

politisk spil, eftersom aktørerne har egne interesser, der kan påvirke          

implementeringsprocessen (Winter & Nielsen, 2008, s. 75). Her vil vi se på kommunernes             

inddragelse af eksterne aktører i forhold til deres beskæftigelsesindsatser. 

 

30 
 

 



Intraorganisatoriske adfærd  8

Kommunens intraorganisatoriske adfærd beskriver organisationens interne forhold. Her viser         

studier, at implementering af beskæftigelsespolitik altid vil være påvirket af allerede etableret            

arbejdsgange, opfattelser og traditioner (Bille, 2016, s. 53). Dermed er det ikke altid muligt at               

viske tavlen ren, når nye regler skal indgå i det daglige arbejde, fordi nye reformer vil                

overlappe den tidligere praksis. Hertil kan aktørernes interesser have en afgørende           

betydning. Begreberne substantielle, institutionelle og individuelle interesser benyttes til at          

tydeliggøre betydningen af organisationens interessevaretagelse. 

 

Substantielle interesser er de fagliges og professionelles synspunkter, som præger          

beskæftigelsesindsatserne. Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem       

forvaltningsorganisationens substantielle interesser og de kommunale såvel nationale        

politikeres mål. De institutionelle interesser forstås som organisationens mål for, hvordan           

egen overlevelse, status, effektivitet og økonomi sikres. Det er således en væsentlig            

interesse for organisationen, at de leverer den efterspurgte service af de fremsatte midler,             

ellers risikerer organisationen, at kommunen må omprioritere sine midler. De individuelle           

interesser er funderet i det enkelte individs politikpræferencer eller i egennyttemaksimering           

(Winter & Nielsen, s. 73-75). De adspurgte respondenters synspunkter vil give et indblik i,              

hvilke interesser der gør sig gældende i beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn og Hjørring            

Kommune. 

 
Ledelse og principal-agent-teori 
Et iboende element i en implementeringsproces er Principal-Agent forholdet (PA).          

Principal-Agent-teorien omhandler det potentielle modsætningsforhold, der kan være mellem         

ledelsens (principal) og de egennyttemaksimerende markarbejdernes (agenterne)       

interesser, hvilket kan påvirke implementeringsresultaterne. Hvis agenterne har incitament til          

at handle mod principalens ønsker, søger principalen at styre agenten ved brug af             

adfærdsregulerende instrumenter. Dog kan det problematiseres af en mulig         

informationsasymmetri, der betyder, at principalen mangler vigtig information, som agenten          

er i besiddelse af og ikke behøver at dele. 

Informationsasymmetri kan skabe implementeringsudfordringer, hvilket vil sige, at jo         

højere grad af informationsdeling, desto bedre ledelsesvilkår og -effekter. Teoretisk har           

agenterne desuden incitament til at skulke. Det betyder, at agenterne bevidst forsømmer            

deres arbejde, hvilket også kan besværliggøre ledelsen og styringen af implementeringen           

8 Projektet benytter begrebet intraorganisatorisk adfærd, som Bille (2016) bruger om Winter og Nielsens (2008) 
begreb organisatorisk adfærd. Begreberne referer til det samme. 
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(Winter & Nielsen, 2008, s. 148-150). Agenterne kan ligeledes vælge at skjule en ineffektiv              

arbejdsgang, hvilket betegnes som moral hazard. Et andet væsentligt problem i           

forlængelses af informationsasymmetri er adverse selection, hvor principalen, grundet         

manglende viden, ender med at ansætte medarbejdere, hvis kvalifikationsniveau ikke          

matcher det efterspurgte. 

 

Når PA-teorien anvendes i politisk ledet organisationer, er det væsentligt at have for øje, at               

agenternes arbejdsindsats også kan være præget af deres individuelle politikpræferencer.          

Deres præferencer kan give agenterne incitament til at fremme eller komplicere arbejdet            

med en given lovgivning, reform eller indsats. Yderligere eksisterer der i PA-relationer et             

iboende loyalitetsproblem, da agenterne i en organisation kan have flere principaler, som            

især er gældende i politisk styrede organisationer (Winter & Nielsen, 2008, 148-150). 

PA-relationen som er til stede mellem beskæftigelsescheferne og deres agenter i           

forvaltning undersøges kun ved inddragelse af beskæftigelseschefernes perspektiv.        

Interviewpersonernes placering på det politiske og forvaltningsmæssige niveau gør, at vi kun            

kan beskæftige os med PA-relationen mellem disse to niveauer fra begge perspektiver.            

Beskæftigelsescheferne har mulighed for at efterleve egne politikpræferencer, som ikke          

nødvendigvis er i overensstemmelse med kommunalpolitikernes, hvilket undersøges ved         

spørge til beskæftigelseschefernes syn på den førte kommunalpolitik samt den nationale           

politikformulering. Interviewene gennemføres enkeltvis hvilket muliggør muligheden for at         

be- eller afkræfte tilstedeværelsen af informationsasymmetri mellem de to niveauer. 

8.0 Undersøgelse 
Følgende analyse har til formål at undersøge forskelle og ligheder i           

implementeringsprocesserne i Frederikshavn og Hjørring Kommune. Vi argumenterer i den          

forbindelse for at politikdesign samt intra- og interorganisatoriske implementeringsadfærd er          

væsentlige forklaringer på, hvorfor Rigsrevisionen har fundet variation i kommunernes          

effektivitetspotentiale. Rationalet bag dette argument er, at størrelsen på         

implementeringssucces afhænger af det engagement de berørte implementeringsaktører        

udviser (Winter & Nielsen, 2008, s. 41-42). 

 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i den indsamlede empiri, kommunernes        

beskæftigelsesplaner og relevant litteratur. Undersøgelsen er for overskuelighedens skyld         

opbygget således, at hver kommune gennemgås i relation til hvert arbejdsspørgsmål 1)            
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kommunernes politikdesign, 2) intra- og interorganisatorisk implementeringadfærd, 3)        

interaktion mellem politik og forvaltning. Hvert spørgsmål følges af delkonklusioner med           

ligheder og forskelle. 

8.1 Politikdesign i Frederikshavn 
Politikdesignet i Frederikshavn Kommune designes af Arbejdsmarkedsudvalget, hvor        

formand John Karlsson (JK), er ansvarlig for at implementere politikdesignet i forvaltningen i             

samarbejde med beskæftigelseschef Flemming Søborg (FS). 

Beskæftigelsesplanerne, som afspejler kommunes politikdesigns i perioden       

2016-2019, består af mål, instrumenter og beskæftigelsesindsatsens organisering. Planerne         

er udarbejdet med udgangspunkt i de landsdækkende beskæftigelsesmål udstukket af          

ressortministeren (Beskæftigelsesplan Frederikshavn Kommune, 2016, 2017, 2018, 2019).        

Kommunen læner sig altså i høj grad op ad politikformuleringen, som           

Beskæftigelsesministeren udstikker (Beskæftigelsesplan Frederikshavn, 2016, s. 11). FS        

fremhæver, at kommunen har en meget loyal tilgang til politikformuleringen og udtrykker “At             

når staten siger hop, så hopper vi” (FS, 2019, s. 2). Hertil beskriver JK, at kommunen                

arbejder aktivt med de retningslinjer, som beskæftigelsesministeren udstikker og giver udtryk           

for, at Frederikshavns Kommune er enig med beskæftigelsesministerens retning for          

arbejdsmarkedspolitikken (JK, 2019, s. 4). Det indikerer, at Frederikshavn Kommune          

arbejder aktivt med politikformuleringen, hvorved hensigterne i nationale politikformuleringen         

i høj grad indgår i Frederikshavn Kommunes politikdesign. 

 
Mål 
Kommunen opstiller konkrete resultatkrav til forvaltningen med udgangspunkt i deres          

fremsatte beskæftigelsesmål (Beskæftigelsesplan, Frederikshavn Kommune, 2016, 2017,       

2018). Eksempelvis fremhæves det, at kommunen i 2017 har et delmål om at få etableret 80                

voksenlærlingepladser. Delmålet tager udgangspunkt i deres resultatkrav, hvor det fremgår          

at flere ledige skal opkvalificeres (Beskæftigelsesplan Frederikshavn, 2017, s. 20). I henhold            

til Winter og Nielsens implementeringsmodel sikres det, at implementeringsaktørerne har          

nemmere ved at udføre implementeringen, når målene er konkrete og tydelige. Dog            

fremhæves det af Winter og Nielsen (2008, s. 42), at klare mål nødvendigvis ikke fremmer               

implementering, hvis ikke de følges af engagementsskabende tiltag for medarbejderne. Det           

fremgår således, at kommunen designer beskæftigelsesmål på baggrund af den nationale           

politikformulering, og i forlængelse af det udspecificeres der konkrete og håndterbare mål for             

deres markarbejdere. Dog er der usikkerhed om, hvorvidt de specifikke mål indfries, hvilket             
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understøttes af JKs pointe om, at virksomhederne ikke har taget imod nok lærlinge (JK,              

2019, s. 7). 

 

Politikinstrumenter 
Politikinstrumenter anvendes til at regulere en adfærd på flere niveauer. Det fremgår af             

Frederikshavns Kommunes beskæftigelsesplaner, at de i høj grad ønsker at opkvalificere og            

kompetenceudvikle deres borger, som en del af beskæftigelsesindsatsen        

(Beskæftigelsesplan Frederikshavn 2016, 2017). Det er hermed tydeligt, at kommunen          

benytter politikinstrumentet omhandlende serviceleverance overfor deres borgere. Gennem        

instrumentet søger kommunen at regulere adfærd, således at en opkvalificering af en borger             

medfører, at borgeren får større sandsynlighed for at indgå på arbejdsmarkedet. 

 

I selve udformningen af kommunens politikdesign giver JK og FS udtryk for, at kommunen              

tager højde for de adfærdsregulerende styringsinstrumenter, som gør sig gældende på           

tværs af landets kommuner, hvilket fremhæves af FS: 

  

Så er der fra centralt hold en klemme på os. Klemmen er jo, at vores refusionssystem er                 

blevet lavet sådan, at det er kommunerne, betaler størstedelen af underholdningen.           

Så vi har jo, for at holde budgettet, en massiv motivationsfaktor for at få så mange ud                 

af overførselssystemet som overhovedet muligt. (FS, 2019, s. 16). 

 

Citatet indikerer, at kommunens politikdesign er influeret af statens økonomiske          

styringsincitament, hvilket JK ligeledes understreger, eftersom han fremhæver, at         

kommunen i deres beskæftigelsesindsats i høj grad prioriterer de målgrupper, som er tættest             

på arbejdsmarkedet, da det økonomisk bedst kan betale sig for kommunen (JK, 2019, s.              

9-10). At kommunen regulerer sin adfærd efter regeringens økonomisk styringsincitament          

betyder, at kommunen i sit politikdesign søger at indrette forvaltningens tilrettelæggelse af            

beskæftigelsesindsatsen, således at markarbejderne tager højde for dette. Det økonomiske          

styringsincitament benytter Frederikshavn Kommune altså konstruktivt. Det vil sige, at          

statens hensigt med at refusionsreformen virker motiverende for JK i hans arbejde med at              

skabe kommunens politikdesign (JK, 2019, s. 11). Dog fremhæver JK i relation til             

borgerindsatsen, at kommunen ikke bruger økonomi som adfærdsregulering, eftersom det          

ikke er ønskværdigt at gemme folk på en ydelse af økonomiske årsager (JK, 2019, s. 12). 

 
Organisering 
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I udarbejdelsen af politikdesignet indgår overvejelser beskæftigelsesindsatsens       

organisering. JK fortæller (2019, s. 2), at organiseringen af beskæftigelsesindsatsen er           

afhængig af andre aktørers deltagelse. Det fremhæves, at virksomhederne i Frederikshavn           

Kommune spiller en væsentlig rolle og skal påtage sig et socialt ansvar i henhold til at løse                 

kommunens beskæftigelsesudfordringer (Beskæftigelsesplan, Frederikshavn Kommune,     

2016, 2017). Det er derfor en væsentlig opgave for kommunen at levere en god              

virksomhedsservice, hvilket forvaltningen er organiseret efter, hvis forvaltningen eksempelvis         

skal lykkes med at etablere 80 voksenlærlingepladser (JK, 2019, s. 5). 

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har ligeledes indflydelse på Frederikshavn        

Kommunes politikdesign. JK medtager desuden pointer fra andre aktører såsom          

fagforeninger, a-kasser, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i tilrettelæggelsen af        

politikdesignet (JK, 2019, s. 9). Inddragelse af disse råd og aktørers holdninger samt ansvar              

indikerer, at kommunen i høj grad organiserer deres beskæftigelsesindsats i samarbejde           

med andre aktører, hvorfor organiseringen er kendetegnet ved en netværksorganisering          

(Winter & Nielsen, 2008, s. 45). Myndighedsmæssigt er beskæftigelsesindsatsen stadig          

hierarkisk struktureret efter regler og love på beskæftigelsesområdet. Jobcenteret agerer          

delvist som den producerende part, og grundet netværksorientering kan jobcenteret          

ligeledes betegnes som den arrangerende part. 

 

Implementeringen af Jobreform fase 1 udmønter sig i Frederikshavn Kommunes          

beskæftigelsesplan 2016, som afspejler politikdesignet. Implementeringsstrategien for       

designet kan kategoriseres som kapacitetsopbyggende. Implementeringsaktørerne på tværs        

af forvaltningen har modtaget uddannelse i en coachende tilgang, som en del af             

implementeringen, hvor man arbejdede med at realisere beskæftigelsesindsatsens mål om          

at være “en støttende hånd” i ryggen på borgerne (FS, 2019, s. 9-10). 

 

Ved at ændre på målgruppeinddelingen signaleres det fra den politiske og administrative            

ledelse til markarbejderne, at man ønsker en anden adfærd hos implementeringsaktørerne i            

arbejdet med beskæftigelsesindsats, hvorved man ændrer på organiseringen. Borgerne         

bliver nu kategoriseret efter afstanden til arbejdsmarkedet fremfor de hidtidige          

ydelseskategorier (Beskæftigelsesplan Frederikshavn, 2016). Målgruppen skal dog ikke        

forstås som statisk. 

Kommunen har dermed organiseret deres beskæftigelsesindsats ud fra det         

paradigmeskifte, som karakteriserer udviklingen i arbejdsmarkeds- og       

beskæftigelsespolitikken. Organiseringen afspejler welfare to workfare-tankegangen, hvor       
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lediges ret forstås i forlængelse af den lediges pligt til arbejdsmarkedsintegration (Goli, 2016             

s. 46-48). Workfare-tankegangen fremgår af beskæftigelsesplanen fra 2016, hvor det          

pointeres, at det er de lediges motivation og engagement, der bestemmer           

arbejdsmarkedsintegrationen fremfor, hvilken ydelseskategori den ledige er placeret i.         

Arbejdstilgangen i kommunen er organiseret således, at beskæftigelsesindsatsen tager         

udgangspunkt i en forventning om, at borgeren er motiveret og udviser en adfærd, der              

signalere et ønske om at indgå på arbejdsmarkedet. Det udtrykkes herigennem “[...] Vi             

forsøger at kigge folk ind i øjnene og finde ud af om, der et glimt i øjnene. Det betyder jo, at                     

hvis der ikke er noget glimt, så satser vi på, at personen får opfyldt sine               

minimumsrettigheder” (FS, 2019, s. 9). Det tyder på, at kommunen i sit politikdesign er styret               

af de ressourcer, som kommunen har til rådighed, hvorfor forvaltningen formodes at            

tilrettelægge og organisere arbejdsgangen ud fra ovenstående beskrevne praksis. 

 

Formuleringen af politikdesignet er således i høj grad funderet af kommunes økonomi,            

samarbejde med andre aktører og ikke mindst ud fra regeringens politikformulering samt            

dets økonomiske styringsincitament. 

8.2 Politikdesign i Hjørring 
Politikdesignet i Hjørring Kommune designes af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget,         

hvor formand Thomas Klimek (TK), er ansvarlig for at implementere politikdesignet i            

forvaltningen i samarbejde med beskæftigelseschef Michael Duus Nielsen (MD). Hjørring          

Kommune udarbejdede i 2015 en investeringsstrategi for beskæftigelsesindsatsen for         

perioden 2015-2018, hvilket i højere grad afspejler kommunens politikdesigns for perioden           

end deres beskæftigelsesplaner (Beskæftigelsesplan, Hjørring Kommune, 2016). Planerne        

er baseret på hensigterne i investeringsstrategien, hvorfor nedenstående afsnit vil fokusere           

på denne. 

 

Investeringsstrategien er udarbejdet forud for beskæftigelsesministerens mål for perioden         

2016-2019, hvilket betyder, at politikdesignet ikke tager direkte udgangspunkt i den nationale            

politikformulering. TK pointerer dog, at beskæftigelsesministerens mål for 2016-2019 flugter          

med det, som er de overordnede intentionerne i Hjørrings investeringsstrategi (TK, 2019, s.             

10). Designet er udarbejdet til den lokale kontekst, hvor beskæftigelsesplanerne for perioden            

i overvejen grad læner sig mod investeringsstrategien samtidig med skelen til de nationale             

målsætninger (Beskæftigelsesplan, Hjørring Kommune, 2016, 2017, 2018, 2019). MD         

fremhæver “Man kan jo sige, at vi har lavet vores egen reform. Det her er jo en Hjørring                  
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Kommune-reform af beskæftigelsesområdet, som vi har lavet“ (MD, 2019, s. 19). Både            

investeringsstrategien og den nationale politikformulering i form af ressortministerens         

beskæftigelsesmål sigter mod at reducere antallet af personer på offentlige forsørgelse           

jævnfør Hjørringmetoden og projektets afsnit 7.1 om politikformuleringen. Kommunen er i sit            

design af beskæftigelsesindsatsen loyal i henhold til kommunens autonomi.  

 

Investeringsstrategien tager udgangspunkt i kommunes tidligere erfaring med en mindre          

investeringsstrategi vedrørende langvarige sygedagpengesager (Flere i job og uddannelse,         

2015; Hjørringmetoden, 2015). MD betegner politikdesignet i samspil med erfaringerne, som           

en god business case (MD, 2019, s. 3). MD regner altså med at politikdesignets udformning i                

form af mål, instrumenter og organisering vil give et afkast, som kan benyttes på andre               

politiske områder (MD, 2019, s. 5). TK fremhæver desuden, at investeringsstrategien           

strækker sig over to valgperioder samt, at den er udarbejdet tværpolitisk af et enig og               

samarbejdende byråd (TK, 2019, s. 7). Dette indikerer, at kommunens politikere, i relation til              

beskæftigelsesindsatsen, ikke har handlet egennyttemaksimerende i forhold til egne eller          

deres partiers interesser. Designet er dermed ikke influeret af modsatrettede ideologier og            

interesser. 

 
Mål 
Af investeringsstrategien fremgår det, at målet er at flest mulige skal have tilknytning til              

arbejdsmarkedet. Kommunens overordnede målsætning for beskæftigelsesindsatsen er at        

skære et år af den gennemsnitlige varighed af offentlig forsørgelse (Hjørringmetode, 2015, s.             

2). Investeringsstrategien tager udgangspunkt i arbejdsmarkedsudvalgets værdigrundlag,       

hvor det fremhæves at “[...] sikre rette indsats til rette borger på rette tidspunkt”              

(Hjørringmetoden, 2015, s. 5). Dette uklare og uhåndterlige mål kendetegner ligeledes           

kommunens beskæftigelsesplaner for perioden. Eksempelvis fremgår det af        

beskæftigelsesplan for 2017, at man ønsker at nedbringe antallet af          

kontanthjælpsmodtagere på offentlige forsørgelse, men det fremgår ikke i hvilket omfang           

(Beskæftigelsesplan 2018, s. 8). I relation til mål for indsatsen henvises der kun yderligere til               

værdigrundlaget i investeringsstrategien. Disse værdier er ikke direkte målbare, hvilket ifølge           

Winter og Nielsen er væsentlige for at sikre klarhed for implementeringsaktørerne i            

implementeringsprocessen. Dog imødekommes det i kommunen gennem deres        

engagementsskabende strategi, som belyses nedenfor. 

 
Politikinstrumenter 
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En væsentlig faktor i investeringsstrategien er politikdesignets bevillingsramme. Det fremgår,          

at kommunen investerer 125 millioner kr., hvoraf størstedelen af investeringen benyttes på            

at ansætte flere “varme hænder” i form af forskellige professioner og fagligheder            

(Hjørringmetoden, 2015, s. 2-3). 

Ved at ansætte flere forskellige fagligheder synes kommunens design at gøre brug af             

politikinstrumentet information gennem politikinstrumentet serviceleverance. Ansættelsen af       

flere forskellige fagligheder bidrager til en særskilte serviceproduktion i forhold til borgeren,            

hvor er serviceydelsen er den arbejdsrettede rehabilitering (Hjørringmetoden, 2015, s. 4).           

Kommunen ansætter eksempelvis ergoterapeuter med henblik på at genoptræne sine          

borger til at kunne indgå på arbejdsmarkedet (TK, 2019, s. 8). Politikinstrumentet information             

benyttes adfærdsregulerende gennem ikke-retlig bindende oplysninger og vejledning med         

eksempelvis sygeplejersker eller psykologer, hvor deres faglighed bidrager vejledende med          

information i henhold til at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet (Winter & Nielsen, 2008,              

s. 43-45). 

 

At kommunen prioriterer 125 millioner kr. på beskæftigelsesindsatsen i form af en            

investering, synes at være udtryk for, at politikdesignet er designet på baggrund af økonomi.              

Kommunens adfærd og tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen er således reguleret af          

egen fremsatte økonomiske incitament, eftersom en investering er iværksat i en forventning            

om at få en økonomisk afkast ud af det, hvorved man imødekommer den             

adfærdsregulerende styring, som staten benytter overfor kommunerne (Winter & Nielsen,          

2008, s. 44). Dertil fremgår det dog, at designet også er reguleret af statens økonomiske               

styringsincitament i form af refusionsreformen, eftersom man prioriterer at arbejde først med            

den målgruppe, som TK betegner som “de lavt hængende frugter” (TK, 2019, s. 14). Det vil                

sige, at kommunen efterlever statens intentioner med refusionsreformen, men at denne           

prioritering ikke er bestemmende for kommunens politikdesign. MD fremhæver, at          

borgerindsatsen ikke må være funderet af at straffe eller stresse borgeren økonomisk, da             

det i MDs optik ikke er til nogens nytte (MD, 2019, s. 11). Kommunes politikdesign synes i                 

høj grad at være styret af deres investeringstankegang. 

 
Organisering 
Et væsentligt element i kommunes investeringsstrategi er, at man vælger at ansætte flere             

fagligheder, som indgår i et tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger           

(Hjørringmetoden, 2015). Man organiserer tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen       

anderledes end hidtil, hvor borgerindsatsen er centreret omkring én koordinerende          
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sagsbehandler, som har ansvaret for at se den enkelte borger som unik (Hjørringmetoden,             

2015, s. 13). Myndighedsansvaret er således placeret ved den koordinerende          

sagsbehandler, hvor tværfagligheden løftes gennem monofaglige udredninger, hvormed        

indsatserne er funderet i en bred tværfaglig helhedsvurdering (Hjørringmetoden, 2015, s. 5). 

 

Implementeringen af investeringsstrategien indeholder en kombination af forskellige        

strategier (Winter & Nielsen, 2008, s. 54-55). Den kapacitetsopbyggende strategi kan           

identificeres ved, at Hjørring for det første investerer penge i beskæftigelsesindsatsen og i             

opkvalificering af forvaltningens medarbejdere. For det andet er politikdesignet centreret          

omkring den tværfaglige rådgivning, som borgeren møder i forvaltningen. Derudover          

indeholder designet en engagementsskabende strategi, da man i designet har lyttet til            

implementeringsaktørers råd om, hvordan man bedre kunne løse beskæftigelsesindsatsen.         

MD fremhæver, at medarbejderne mener, at barrieren for at løse beskæftigelsesindsatsen           

succesfuldt skyldes, at de er for få sagsbehandlere med en for lille tilbudsvifte (MD, 2019, s.                

6). Kommunen imødekommer barrieren ved ansættelse af forskellige fagligheder og          

opkvalificering de eksisterende. Hertil pointer TK “[...] et kerneelement i successen, peger            

meget på, at det er antallet af sager per sagsbehandler. [...] Det siger sagsbehandlerne, at               

det betyder alt” (2019, s. 17). 
Yderligere indeholder politikdesignet elementer af signaleringsstrategien. Det er især         

tydeligt i den måde Hjørring håndterer medarbejdere, som ikke efterlever          

investeringsstrategiens værdigrundlag i henhold til intentionerne hos den politiske og          

administrative ledelse. Her nævner både MD og TK, at man i forvaltningen har fundet sig               

nødsaget til at afskedige personale, som efter hensigtsmæssig irettesættelse til stadig ikke            

arbejdede efter den ønsket adfærd - både blandt medarbejdere men også blandt ledelsen             

(MD, 2019, s 7; TK, 2019, s. 8). Kommunen gør således brug af kombination af forskellige                

strategier for at sikre, at implementeringsaktørerne agerer efter hensigterne i politikdesignet. 

 

Hjørring Kommunes politikdesign synes i mindre grad at være influeret af andre aktørers råd              

og holdninger, eftersom respondenterne i kommunen ikke fremhæver deres netværk, som           

afgørende for designet af investeringsstrategien (MD, 2019; TK, 2019). Organiseringen er           

dog snarere hierarkisk, da der i højere grad fokuseres på egen opgavevaretagelse, hvor             

kommunen i beskæftigelsesindsatsen som helhed agerer som den producerende part,          

eftersom ansættelse af flere forskellige faglighed medfører mindre afhængighed af andre           

aktører. 
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Ansættelsen af flere fagligheder kan i et traditionelt styringsperspektiv anskues som           

ansættelse af flere bureaukrater, hvilket betyder, at der er flere til at udøve skøn overfor               

borgeren (Winter & Nielsen, 2008, s. 45). I styringsperspektivet New Public Governance kan             

indførelsen af flere bureaukrater forstås som en integreret vertikal styring, hvor           

organiseringen tilskynder tværgående samarbejde for at løse komplekse        

beskæftigelsesproblemstillinger (Torfing, 2013 s. 195-213). TK understreger vigtigheden af         

organiseringen, som tilskynder tværfagligheden og den helhedsorienteret service til         

borgeren. Han pointerer “Jeg ved ikke om det er mere effektivt. Det er i hvert fald bedre for                  

borgeren, da det giver flere muligheder og dimensioner” (TK, 2019, s. 17). 

 

Formuleringen af politikdesignet er således i høj grad funderet af kommunens økonomi og             

deres investeringsstrategi samt organiseringen med fokus på det tværfaglige samarbejde. 

8.3 Delkonklusion 
Ovenstående undersøgelsesresultater fandt, at Frederikshavn Kommunes politikdesign i        

højere grad afspejler den nationale politikformulering sammenlignet med Hjørring         

Kommunes politikdesign. Frederikshavn Kommune opstiller klare resultatkrav for deres         

beskæftigelsesindsats, hvorimod Hjørring Kommunes beskæftigelsesindsats overvejende er       

styret af værdierne i deres investeringsstrategi, som er mere vagt formuleret. 

Hjørring Kommune organiserer beskæftigelsesindsatsen mere hierarkisk      

sammenlignet med Frederikshavn, da Frederikshavn Kommune i højere grad gør brug af            

deres netværk i tilrettelæggelsen af deres beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at          

Frederikshavn Kommune i højere grad kan betragtes som den arrangerende part, hvorimod            

Hjørring kommune kan betragtes som den producerende. 

Både Hjørring og Frederikshavn Kommune imødekommer styringen af        

implementeringsaktørerne ved brug af den kapacitetsopbyggende strategi, hvor        

implementeringen af nye arbejdsgange er centeret omkring opkvalificering af kommunernes          

medarbejdere. Begge kommuner benytter ligeledes en strategi, hvor de signalerer et ønske            

om ændret adfærd i beskæftigelsesindsatsen. Hjørring Kommune gør det gennem direkte           

omorganisering af beskæftigelsesindsatsen, hvor der lægges vægt på det tværfaglige          

samarbejde. Frederikshavn Kommune ændrer målgruppen, som skaber en bestemt         

arbejdstilgang, hvor der fokuseres på at hjælpe de borgere, der er motiveret.  

 

Kommunernes politikdesigns tager begge højde for statens økonomisk adfærdsregulerende         

incitament. Det pointeres, at man arbejder med ‘lavt hængende frugter først’ grundet            
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økonomi. I Frederikshavn fokuserer man på at adfærdsregulere borgeren gennem          

politikinstrumentet serviceleverance, hvilket ligeledes gør sig gældende for Hjørring, dog          

læner politikdesignet i Hjørring sig i høj grad om af politikinstrumentet information fra             

forskellige fagligheder. 

8.4 Intra- og interorganisatorisk implementeringsadfærd 
Ovenstående afsnit fandt, at kommunernes politikdesigns udarbejdes på forskellig vis, men           

at der dog eksisterer visse ligheder i udformningen. Nedenstående delundersøgelse          

undersøger, hvorvidt kommunerne varierer på deres intra- og interorganisatoriske         

implementeringsadfærd. 

Implementeringsadfærden kan formelt påvirkes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd        

(RAR), som begge kommuner indgår i (BM, 2019b). Herudover indgår begge kommuner i             

hver sit kommunale råd, benævnt Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) (Frederikshavn,          

2019a; Hjørring, 2019a). Begge råd kan influere implementeringsprocesserne i         

kommunerne, ligesom at repræsentanterne i rådene kan påvirke implementeringsadfærden i          

henhold til egne interesser (Winter & Nielsen, 2008, s. 75) 

8.4.1 Implementeringsadfærd Frederikshavn Kommune 
 
Interorganisatorisk implementeringsadfærd 
Som påvist ovenfor er Frederikshavn Kommune arrangerende i deres         

beskæftigelsesindsats, hvilket vil sige, at kommunen i høj grad gør brug af andre aktører i               

deres implementeringsproces. JK fremhæver, at samarbejdet med repræsentanterne i LAR          

er godt (JK, 2019, s. 6). Når JK betegner samarbejdet som velfungerende, synes             

LAR-repræsentanters egne interesser ikke at påvirke implementeringsadfærden negativt. JK         

pointerer “[...] så får vi tilbagemeldinger både fra fagforeninger, a-kasser, virksomheder,           

uddannelsesinstitutioner, og så er det, at vi skal lave de her fælles målsætninger for,              

hvordan vi kommer derhen” (JK, 2019, s. 9). Beskæftigelsesplanerne samt implementering           

af dem høres tre-fire gange i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, hvilket indikerer, at            

implementeringen i høj grad er afhængig og tager højde for interorganisatoriske input. JK             

tillægger således samarbejdet på tværs af organisationerne stor betydning for at           

beskæftigelsesindsatsen fungerer (JK, 2019, s. 9). 

Projektets undersøgelse er begrænset af respondenternes perspektiv, hvorfor den         

interorganisatoriske implementeringsadfærd kun er belyst fra JKs vinkel, dog JKs oplevelse i            

overensstemmelse med Billes (2016) konklusion. Bille fremhæver (2016, s. 43), at tidligere            
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studier viser, at de lokale beskæftigelsesråd bidrager positivt til implementeringen af           

beskæftigelsespolitikken. Det samme gør sig gældende for de regionale beskæftigelsesråd.          

Det fremgår desuden af Billes studie (2006, s. 44), at samarbejdet på tværs af aktørerne er                

ressourcekrævende og kan medføre frustrationer. Eksempelvis mellem sagsbehandlere,        

sundhedspersonale og borgere, hvis samarbejdet ikke koordineret ordentligt. Dette         

perspektiv kan dog ikke belyses ud fra den indsamlet empiri. Den interorganisatoriske            

adfærd formodes at påvirke implementeringsresultaterne positivt, da samarbejdet mellem         

aktørerne i denne kontekst må anses for bidragende. 

 
Intraorganisatorisk adfærd, herunder PA-relationer 
Forvaltningens intraorganisatoriske adfærd påvirker ligeledes implementeringsresultaterne.      

Den indsamlede empiri gør det muligt at belyse elementet fra ledelsen, altså principalens             

synsvinkel. 

 

I Frederikshavn Kommune håndteres implementeringsprocesser primært af faglige        

koordinatorer, som FS betegner som ‘nørder’ på området. De faglige koordinatorer sikrer, at             

arbejdsgangen ikke tager udgangspunkt i forvaltningens traditioner ved at have et indgående            

kendskab til lovgivningen og den dertilhørende administrative praksis (FS, 2019, s. 13). Det             

vil sige, at de faglige koordinatorer i kommunen får en afgørende rolle i forhold til at                

implementere nye arbejdsgange og regulere praksisadfærden i forvaltningen hos         

markarbejderne. De faglige koordinatorer bliver opkvalificeret i forhold til implementering          

gennem kurser, som udbydes ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (FS, 2019,            

s. 10). Idet opkvalificeringen foregår hos arbejdsmarkedskontoret AMK Midt-Nord sikres det,           

at koordinatorerne undervises og påtager sig beskæftigelsesindsatsens substantielle faglige         

interesser i tråd med intentionerne i den nationale politikformulering. 

For at styre arbejdsgangen og sikre ændret adfærd i implementeringsprocessen          

benytter FS sig af tillidsbaseret ledelse med udgangspunkt i arbejdsprincipper formuleret           

med udgangspunkt i kommunens beskæftigelsesmål (FS, 2019, s. 12). Den tillidsbaserets           

ledelse rækker til FS’s nærmeste agenter, som betegnes som mellemledere i forvaltningen.            

Implementering kontrolleres gennem kontrol af driften via styringsenheden i forvaltningen          

(FS, 2019, s. 14). Det vil sige, at kontrollen af implementeringen er rettet mod              

markarbejderne som implementeringsagenter, hvormed informationsasymmetrien søges      

mindsket. FS leder dermed markarbejderne gennem kontrol modsat måden at lede sine            

nærmeste agenter. Den tillidsbaseret ledelse kommer til udtryk gennem en flad           

ledelsesstruktur mellem FS og hans mellemledere (FS, 2019, s. 11-12). Hermed er FS i              
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stand til at skabe et fundament for, at agenterne er tilpasningsdygtige i relation til              

implementeringen, da retningen og principperne for organisationen udarbejdes i fællesskab          

(FS, 2019, s. 11). Mellemlederne som agenter har dermed indflydelse på forvaltningens            

arbejdsprincipper, hvilket betyder, at FS imødekommer, at agenternes egne         

politikpræferencer ikke er divergerende med organisationens. Det tætte samarbejde betyder,          

at FS har styr på sine agenter, hvormed agenterne har svære ved at skulke. Dog betyder                

konstellationen, at agenterne i form af markarbejderne kan have flere principaler, hvilket kan             

skabe et loyalitetsproblem (Winter & Nielsen, 2008, s. 148-150). 

 

Den interorganisatoriske adfærd er væsentlig i Frederikshavn Kommune, hvortil JK tillægger           

samarbejdet med andre aktører stor betydning. I forhold til den intraorganistoriske           

implementeringsadfærd synes de faglige koordinatorer at have en afgørende rolle i           

formidlingen af ny praksis i relation til implementering. FS har sine nærmeste agenter nær,              

hvormed han imødekommer mulig informationsasymmetri. 
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8.4.2 Implementeringsadfærd Hjørring Kommune 
 
Interorganisatorisk implementeringsadfærd 
Det fremgår af det identificerede politikdesign i Hjørring Kommune, at kommunen           

overvejende kan betegnes som producerende. Det medfører naturligt, at den          

interorganisatoriske adfærd spiller en mindre rolle for implementeringsprocessen i Hjørring.          

Det hænger sammen med, at Hjørring har udarbejdet en strategi, som ikke tager             

udgangspunkt i den nationale politikformulering. Andre aktører, som kan influere          

beskæftigelsespolitikken, påvirker derfor kun implementeringen i den grad, som kommunen          

vælger at inddrage dem. Eksempelvis fremhæver MD, at kommunen i deres implementering            

af ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet inviterer relevante virksomheder med på en          

studietur til Skotland, for at virksomhederne kan deltage på lige fod med kommunen i forhold               

til at udarbejde strategien for ungeindsatsen (MD, 2019, s. 24). Kommunen sikrer sig derved,              

at der er informationssymmetri mellem kommunens og virksomhedernes interesser,         

eftersom de på baggrund af de samme oplevelser kan blive enige om mål og midler til                

ungestrategien. 

 

Som nævnt tidligere indgår Hjørring Kommune formelt i RAR og LAR, hvor kommunen har              

mulighed for at påvirke beskæftigelsesindsatsens interessenter på både det lokale og           

regionale politiske niveau. Dog synes den interorganisatoriske adfærd ikke at være af            

afgørende betydning for implementeringsadfærden i kommunen, eftersom empirien ikke         

lægger vægt på samarbejdet i RAR og LAR. 

Politikdesignet er derimod centreret omkring de interne forhold, hvor man har valgt at             

ansætte forskellige fagligheder for at opnå et tværfagligt samarbejde. Ved at kommunen            

fokuserer på og styrker den intraorganisatoriske implementeringsadfærd, imødekommer        

kommunen mulige koordinationsudfordringer, som der ellers kan opstå i forbindelse med           

den interorganisatoriske implementeringsadfærd (Bille, 2016, 44). 

 
Intraorganisatorisk implementeringsadfærd, herunder PA-relationer 
I Hjørring Kommune er det teamledere og faglige konsulenter, som har ansvaret for at følge               

med i nye regler på beskæftigelsesområdet. MD betegner gruppen, som et beredskab, der             

sørger for at praksisadfærd ændres i forhold til en hensigtsmæssig implementering (MD,            

2019, s. 13). I forbindelse med iværksættelse investeringsstrategien valgte man i kommunen            

at lave organisatoriske ændringer for at skabe en mere sammenhængende arbejdsdeling.           

Hertil valgte man at opkvalificere samtlige medarbejdere i henhold til borgerrettet kontakt, og             
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i forhold til juridiske og økonomiske regler på beskæftigelsesområdet (MD, 2019, s. 7).             

Opkvalificeringen var funderet i det faktum, at kommunen valgte at hyre fagligheder til             

forvaltningen, som eksempelvis sygeplejersker og psykologer, som ikke nødvendigvis har          

den indgående viden om beskæftigelsesområdet. Opkvalificeringen var ligeledes tiltænkt         

eksisterende medarbejdere og indsatser. MD pointerer hertil, at “Det som projektet her gik             

ud på, det var jo egentlig at aflære 400 medarbejdere den måde at tænke på, den måde at                  

arbejde på og den måde at blive målt på” (MD, 2019, s. 7). Kommunen oplevede dog, at                 

aflæring hos medarbejderne i praksis var problematisk grundet stærke politikpræferencer          

hos professionerne samt arbejdsgange præget af traditioner (MD, 2019, s. 7; TK, 2019, s.              

8). Det betød, at man i starten af projektet afskedigede cirka 20 procent af forvaltningen,               

herunder også medarbejdere med ledelsesansvar. Eksempelvis valgte man at erstatte 20           

fysioterapeuter med ergoterapeuter (TK, 2019, s. 8; Boye, 2018). Gruppen blev afskediget            

grundet deres opfattelse i henhold til løsningen af arbejdsopgaven. Medarbejdernes          

interesser kan derfor betragtes som divergerende i forhold til organisationens substantielle           

interesser. Investeringsstrategien har således krævet, at medarbejderne har kunne omstille          

sig løbende i forhold til de nye arbejdsprocesser, hvor tværfagligheden er et bærende             

element.  

 

Arbejdsgangen i kommunen er i høj grad centreret omkring tillidsbaseret ledelse. MD og             

hans nærmeste leder har brugt lang tid på at informere agenterne, som har direkte              

borgerkontakt (MD, 2019, s. 11). MD påvirker dermed politikpræferencerne hos agenterne           

gennem informationen. Den tillidsbaseret ledelse kommer til udtryk i dette citat: 

 

Jamen det er ikke afgørende, at de holder samtalerne hver fjerde eller hver ottende uge,               

fordi de skal det. Det afgørende for os, det er, at de holder samtalerne, når det giver                 

mening. Er det efter seks uger, er det fint. Er det efter tre uger, er det fint. Så vil man                    

tilfældigvis være rettidig i den sidste del, men ikke i den første del. Det har de                

opbakning til, og de skal endelig gøre det, som de vil (MD, 2019, s. 12). 

 

Hermed pointer MD, at agenterne har opbakning til at vurdere en borger individuelt, hvormed              

procedure og regler håndteres flydende i henhold til lovgivningen. Det betyder ikke, at             

kommunen ikke overholder lovgivningen, men at kommunens ansatte indenfor lovens          

ramme skal fokusere på, hvad der kan lade sig gøre fremfor, hvad der ikke kan. MD                

fremhæver, at kommunen er grænsesøgende i deres forståelse af regler i relation til at give               

borgerne de bedste muligheder. Indsatsen skal give mening for borgeren, hvormed en            
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samtale kun afholdes, hvis det er meningsfuldt og ikke på baggrund rettidighed (MD, 2019,              

s. 10). 

 

Den tillidsbaseret ledelse betyder, at MD gennem information og opbakning søger at styre             

agenternes politikpræferencer. Dog er MD som leder begrænset i forhold til information,            

eftersom agenterne med direkte borgerkontakt i højere grad kan tage selvstændige           

beslutninger, som eksempelvis fremhævet ovenfor i henhold til samtalefrekvenser. MD ved           

ikke, hvornår samtalerne med borgeren afholdes, fordi han appellerer til, at de skal afholdes,              

når det giver mening og ikke i forhold til procedure. Dette indikerer, at der er mulighed for                 

informationsasymmetri mellem MD og hans agenter. 

 

Ydermere giver empirien os indblik i, at der i Hjørring er to principaler for markarbejderne i                

beskæftigelsesforvaltningen i form af MD og TK. 

TK agerer til tider som principal i forvaltningen, hvilket underbygges af TKs udtalelse,             

“Ja, jeg har helt konkret stået og defineret 'diskretion' over for flere 100 medarbejdere. Sagt               

helt konkret til dem, hvordan det så er, at vi gør” (TK, 2019, s. 20). Ifølge Winter og Nielsen                   

kan flere principaler skabe loyalitetsproblemer hos agenter, da der kan udstedes forskellige            

forventninger og signaler (Winter & Nielsen, 2008, s. 149). Dette kan dog ikke påvises              

gennem den indsamlede empiri. TK tager altså en aktiv part i forvaltningspraksissen på trods              

af sin position som udvalgsformand, hvor han benytter værdigrundlaget i politikdesignet som            

et styringsredskab (TK, 2019, s. 21). 

 

Den interorganisatoriske implementeringsadfærd i Hjørring kommune tillægges ikke        

væsentlig betydning hos de adspurgte respondenter. Den intraorganisatoriske        

implementeringsadfærd kan fremhæves, som yderst væsentlig for kommunens        

investeringsstrategi, da der ændres i selve organiseringen og antallet af medarbejdere samt            

deres kvalifikationer. Implementering i forvaltningen styres af tillidsbaseret ledelse med et           

stort råderum for den enkelte medarbejder. 

8.5 Delkonklusion 
Ovenstående undersøgelsesresultater fandt, at Frederikshavn og Hjørring Kommune har         

divergerende niveauer af intra- og interorganisatorisk implementeringsadfærd. 

Det fremgår, at Frederikshavn Kommunes implementeringsadfærd i høj grad er styret af det             

interorganisatoriske relationer. Respondenterne vægter, at implementeringsprocessen sker i        

samarbejde med kommunens interessenter, som deltager i LAR. Respondenterne i Hjørring           
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Kommune fremhæver ikke LAR og RAR i forhold til implementeringsprocessen, men søger            

at påvirke virksomhederne eksempelvis gennem den omtalte studietur. 

Implementeringsprocessen og regulering af adfærd håndteres i kommunerne af         

faglige koordinatorer og konsulenter. Fælles for kommunerne er deres etablering af           

bannerfører, som har til opgave at få praksisadfærden i Hjørring og Frederikshavn Kommune             

til at være i overensstemmelse med lovgivningen og implementeringens hensigter. I           

Frederikshavn Kommune bliver bannerførerne uddannet i regler og ændringer i relation til            

implementeringen, og de har til opgave at videreformidle det til den øvrige forvaltning. I              

Hjørring Kommune vælger man at opkvalificere alle medarbejdere i forbindelse med           

implementeringen af investeringsstrategien. 

Den intraorganisatoriske implementeringsadfærd er i begge kommuner karakteriseret        

ved tillidsbaseret ledelse. Dog divergerer graden af tillid. Hvor Hjørring Kommune har            

tillidsbaseret ledelse fra forvaltningschefen ned til markarbejderne, synes Frederikshavn         

Kommune i højere grad at benytte tillidsbaseret ledelse fra forvaltningschefen til de            

nærmeste mellemledere, hvorefter der benyttes kontrol overfor markarbejderen. Herved er          

der i Hjørring større sandsynlighed for informationsasymmetri sammenlignet med         

Frederikshavn. 

 

I Hjørring Kommune fokuseres der i høj grad på den intraorganisatoriske           

implementeringsadfærd modsat Frederikshavn, hvis primære fokus er på den         

interorganisatoriske implementeringsadfærd. 

8.6 Interaktion mellem politik og forvaltning 
Ovenstående delundersøgelser fandt, at Hjørring og Frederikshavn kommunes        

politikdesigns er forskellige, ligesom implementeringsadfærd er varierende i relation til intra-           

og interorganisatorisk forhold. Fælles for kommunerne er anvendelsen af tillidsbaseret          

ledelse. Dog er graden af tillid varierende. På baggrund heraf synes det muligt at opretholde               

vores forklaring, hvormed variationen i de uafhængige variable er en mulig årsag til, at              

Frederikshavn og Hjørring Kommunes effektivitetspotentiale i Rigsrevisionens rapport er         

forskelligt. 

 

På baggrund af empiriindsamlingen er vi blevet opmærksomme på, at der forekommer en             

interaktion mellem det politiske og forvaltningsmæssige niveau, som synes at have           

afgørende betydning for udformning af politikdesign og kommunens implementeringsadfærd.         

Det betyder, at den teoretiske forklaring skal modificeres, eftersom Winter og Nielsens            
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(2008) interegrerede implementeringsmodel i relation til den indsamlede empiri synes at           

være idealtypisk. Det skyldes, at Winter og Nielsen berører interaktionen mellem politik og             

forvaltning rudimentært i selve implementeringsprocessen af den nationale        

politikformulering. Af implementeringsmodellen fremgår det, at politikdesignet udarbejdes af         

politikerne og det forvaltningsmæssige driftsansvar varetages af beskæftigelsescheferne.        

Denne idealtypiske rolledeling er svær at opretholde i en kompleks kontekst, hvor politisk             

styring og bevågenhed i samspil med embedsværkets ekspertise kan påvirke politikdesignet           

og implementeringsadfærden (Bogason, Christiansen m.fl., 2019, s. 165-171). 

 

Interaktionen, som forekommer mellem kommunalpolitikerne og embedsværket, skal være         

genstand for projektets sidste delundersøgelse. De iboende PA-problematikker i Winter og           

Nielsens (2008, s. 18) model er i mindre grad udtalt for forholdet mellem politiker og               

forvaltningsledelse. Her vil vi belyse, hvordan samspillet og det dertilhørende PA-forhold           

udfolder sig. 

 

8.6.1 Interaktion Frederikshavn 
I Frederikshavn Kommune arbejder FS som beskæftigelseschef i forlængelse af JK og            

arbejdsmarkedsudvalgets kompetencedelegation til ham. Aktørerne indgår dermed i et         

specialiseret hierarki, hvor politikere og embedsværket agerer i et over- og           

underordnelsesforhold (Christensen m.fl., 2019, s. 57-58). Hertil giver JK udtryk for, at            

forvaltningen i Frederikshavn ikke har indflydelse på, hvilke politiske målsætninger der           

iværksættes, ligesom han ikke agerer på ledelsesniveau i forvaltningen (JK, 2019, s. 9-10). I              

tråd med dette pointerer FS, at han ønsker, at de politiske retningslinjer efterlader en vis               

form implementeringsfrihed til forvaltningen (FS, 2019, s. 11). Det indikerer, at adskillelsen            

mellem politik og forvaltning forsøges opretholdt af både politiker og embedsmand. Det taler             

for, at den parlamentariske styrings- og delegationskæde efterleves, hvor embedsværket          

agerer neutralt, loyalt og i forlængelse af politikernes ønsker (Christensen m.fl. 2019, s. 38).              

Det kan sikre, at implementeringen af politikdesignet forekommer relativt gnidningsfrit,          

eftersom JK opretholder delegationen til FS (Christensen m.fl., 2019, s. 33-34). 

 

I et demokratisk styringsperspektiv tyder det på, at der i relationen mellem JK og FS               

eksisterer karaktertræk fra den weberianske bureaukratiteori, hvor embedsværkets        

ultimative magt stækkes af folkevalgte beslutninger (Christensen m.fl., 2019, s. 57). Dog            

fremhæver Christensen m.fl. (2019, s. 38), at adskillelsen mellem politikerne og           
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embedsværket er en gængs forestilling, som ikke synes at have hold i praksis. Styrings- og               

delegationskæden er ligeledes svært entydigt at identificere i virkeligheden, eftersom det           

tyder på, at der forekommer interferens mellem det politiske og det forvaltningsmæssige            

ledelsesniveau. Embedsværket spiller en central rolle i politiske beslutninger, idet politiske           

beslutninger er forberedt af embedsværket, hvormed forvaltningen ikke forholder sig neutral           

(Christensen m.fl., 2019, s. 38). Winter og Nielsen (2008) forholder sig ligesom den             

parlamentariske styring- og delegationskæde sig idealtypisk til relationen mellem politik og           

forvaltning. Det betyder, at teorien ikke medtager den gensidige påvirkning mellem politiker            

og embedsmand. 

Empirien viser tegn på, at interferensen mellem politiker og embedsmand også er til             

stede i kommunen, eftersom det forvaltningsmæssige niveau synes at have en vis            

indflydelse på det politisk niveau. Det kommer til udtryk gennem FS’s mulighed for at gøre               

brug af sin faglige og praksismæssige erfaring i henhold til at udøve indflydelse. Det              

fremhæves her “Ja, jeg fungerer som sekretær for det [LAR]. Og jeg er med til at lave                 

dagsordenspunkter, og jeg er med til at lave udspil til beskæftigelsesplaner” (FS, 2019, s. 4).               

Når FS fungerer som sekretær for LAR og ligeledes forbereder og formulerer indhold til              

beskæftigelsesplanerne, tyder det på, at der foreligger mulighed for at FS kan udøve             

indflydelse på udformningen af politikdesignet. Hermed kan FS’s forventede neutralitet som           

embedsmand problematiseres. JK kan benytte sit fokus på budget som styringsinstrument,           

idet hans fokus øger FS’s incitament til at forfølge og handle efter de politiske ønsker,               

hvormed forvaltningen er politisk lydhør. (JK, 2019, s. 10; Christensen m.fl., 2019, s. 39). 

FS’s betegner også selv sin rolle som dobbeltbundet, eftersom hans job består i at              

servicere det overordnede politiske niveau, samtidig med at han i praksis understøtter det             

administrative niveau (FS, 2019, s. 11). Hermed er det tydeligt, at adskillelsen mellem             

politikerne og embedsværket er svær at opretholde, da FS til tider bevæger sig på et politisk                

plan, når han servicerer JK. 

 

Relationen mellem JK og FS kan meningsfuldt belyses med udgangspunkt i           

PA-perspektivet, da perspektivet berører mulige styrings- og delegationsudfordringer        

(Christensen m.fl., 2019, s. 36). PA-forholdet mellem JK og FS bør derfor også tillægges              

betydning. 

FS er i PA-perspektivet egennyttemaksimerende (Winter & Nielsen, 2008, s. 148),           

hvilket er en implikation, som kan påvirke forholdet. Eksempelvis fremhæver JK, at FS hele              

tiden klæder ham på og informerer ham med nyttige oplysninger (JK, 2019, s. 19). Herved               

kan en mulig informationsasymmetri opstå, eftersom FS, som agent, er i besiddelse af mere              
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information end JK. FS har mulighed at påvirke informationen i videregivelsen og dermed             

fremhæve egen politikpræference, egne institutionelle eller individuelle interesser. JK         

tillægger kommunikationen mellem de to parter stor betydning, ligesom han fremhæver, at            

han siger fra, når FS kommer med unødig information fra forvaltningen (JK, 2019, s. 7,               

19-20). Herved synes empirien at fremhæve, at forholdet ikke er præget af            

informationsasymmetri eller divergerende politikpræferencer. 

 

Dog kan det problematiseres, hvorvidt PA-delegationen gør sig fuldkommen gældende. På           

den ene side viser ovenstående undersøgelsesdel, at PA-relationen formelt er opretholdt,           

hvor JK er principal og FS er agenten, som leverer information til JK. FS fungerer som                

sekretær, hvormed han indirekte kan påvirke politikdesignet, hvilket i perspektivet betyder, at            

han til tider kan agere som principal overfor politikdesignets aktører, eftersom han formulerer             

og forbedrer indhold til dagsorden på møderne og til beskæftigelsesplanerne. FS har i             

positionen mulighed for at styre udformningen indirekte, hvorfor FS kan påvirke           

udformningen af politikdesignet mere, end man formelt antager. Vi kan dog ikke sige noget              

om, at FS benytter denne mulighed. Men baseret på den indsamlede empiri omkring JKs og               

FS’s position i tråd med deres ressourcer som henholdsvis politiker og embedsmand, kan             

det tyde på, at PA-relationen i implementeringsprocessen er mere dynamisk end som så.             

Dette skyldes, at politiker og embedsmand ofte er afhængige af hinanden på forskellig vis              

grundet hver deres ressourcer og anvendelsen heraf (Bogason m.fl., 2019, s. 166-167). FS’s             

ressourcegrundlag kan betragtes som tung, eftersom FS’s informationsniveau og faglige          

ekspertise indenfor beskæftigelsesområdet rækker tilbage til det statslige        

arbejdsformidlingssystem (FS, 2019, s. 1-2). JKs ressourcegrundlag tager derimod         

udgangspunkt i legitimitet i henhold til sin position som folkevalgt, der kan betragtes som en               

relativ kort erfaringsperiode sammenlignet med FS (JK, 2019, s. 3-4). Aktørernes           

ressourcegrundlag har betydning for deres indbyrdes forhold, da FS til tider har mulighed for              

at agere som den styrende part modsat den formelle opfattelse og PA-teoriens antagelse.             

Det skyldes FS’s mulighed for at udøve indflydelse i samspil med sit tunge             

ressourcegrundlag. 

 

Empirien viser således tegn på, at interaktionen mellem JK og FS påvirker udformningen af              

politikdesignet og implementeringsadfærd i en vis udstrækning. PA-forholdet synes ikke at           

være fuldstændigt fastlåst i den gængse opfattelse, eftersom FS’s ressourcegrundlag          

påvirker det indbyrdes forhold mellem politiker og embedsmand. 
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8.6.1 Interaktion Hjørring 
Det specialiseret hierarki gør sig ligeledes gældende i Hjørring Kommune, hvor TK, som             

principal, har delegeret forvaltningskompetencen til MD, som er agent i forholdet           

(Christensen m.fl., 2019, s. 57-58). MD fremhæver, at “Vores [forvaltningens] fornemmeste           

opgave, det er jo netop at være opmærksom på, hvornår noget er politik, og hvornår noget                

er noget andet. Vi blander os ikke, og vi gør en stor dyd ud af, at vi ikke er politikere” (MD,                     

2019, s. 3). Dette indikerer, at den gængse opfattelse af adskillelsen af politik og forvaltning               

er til stede (Christensen m.fl., 2019, s. 38). Men MD pointerer samtidig, at “Der er jo meget                 

mere dynamik i sådan en beslutningsproces, og der er også meget mere dynamik i en               

udmøntningsproces af sådan nogle strategier” (MD, 2019, s. 3). Hermed indikeres det, at             

politik og forvaltning flyder sammen, idet MD fremhæver dynamikken i relation til            

udformningen af politikdesignet. Citatet synes at beskrive, at MD har en vis grad af              

indflydelse på politikdesignet, ligesom TK har indflydelse på udmøntningen i forvaltningen.           

Dette taler imod, at principperne i den parlamentariske styrings- og delegationskæde           

efterleves, hvormed der kan forekomme problemer i relation til implementering, da TK og MD              

bryder med den idealtypiske adskillelse af forvaltning og politik (Christensen m.fl., 2019, s.             

33-34). 

 

I henhold til empirien tyder det altså på, at den gensidige påvirkning og afhængighed er               

relativt stor mellem TK og MD. Det udtrykkes her, “Det er meget sjældent, at vi som                

forvaltning får en færdig politisk strategi eller en færdig politisk handlingsplan eller noget,             

som vi så går i gang med at udmønte. Sådan er det ikke” (MD, 2019, s. 3). Det fremgår her,                    

at MD som embedsmand modtager ideer til politiske tiltag, hvor MD spiller en central rolle i                

forhold til at formulere de politiske tiltag, som kan fungere i praksis i forvaltningen. MD har                

således indflydelse på udformningen af politikdesignet. Christensen m.fl. (2019, s. 38)           

fremhæver, at embedsværket ikke kan agere neutrale iværksættere af politiske beslutninger,           

som de selv har været med til at formulere eller forberede. Empirien viser også tegn på, at                 

politikeren bevæger sig i det forvaltningsmæssige ledelsesrum: 

 

Jeg kan fortælle dig, at jeg har flere eksempler på, hvor mine udvalgsmedlemmer de              

kommer til mig og siger, at nu har de altså en sag i jobcentret, som de har oplevet                  

sådan og så videre [...]. Så beder jeg dem om at stramme op på de ting (TK, 2019, s.                   

21). 
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Citatet viser, at TK blander sig i forvaltningsledelsen. Adskillelsen af politik og forvaltning i              

kommunen er dermed svær at identificere. I tråd med dette giver TK eksempler på, hvordan               

han overfor forvaltningen har defineret, hvordan forvaltningen skal forstå ‘diskretion’ i           

arbejdet med borgeren (TK, 2019, s. 21). Det er et eksempel på, at TK agerer på det                 

forvaltningsmæssige niveau. 

Styrings- og delegationskæden er på mange måder idealtypisk, eftersom der          

opretholdes en forestilling om at være en weberiansk bureaukratisk organisation, hvor           

kompetencedelegationen følger den parlamentariske styringskæde. Dog tyder noget på, at          

det politiske og forvaltningsmæssige ledelsesniveau i kommunen flyder sammen. 

 

På samme måde kan relationen mellem TK og MD belyses med udgangspunkt i             

PA-perspektivet (Christensen m.fl., 2019, s. 36). I perspektivet kan MD agere som en             

egennyttemaksimerende agent, hvilket kan påvirke forholdet mellem TK og MD. TK           

fremhæver, at MD fremlægger ministerens mål for arbejdsmarkedsudvalget (TK, 2019, s. 9).            

Hermed er TK afhængig af MDs information, da MD har muligheden for at præge det               

fremlagte i relation til hans egen politikpræference og egne institutionelle interesser. Vi kan             

dog ikke påvise, at MD er egennyttemaksimerende, fordi han er opmærksom på sin             

dobbeltbundet rolle (MD, 2019, s. 3). Empirien viser dog, at MDs politiske holdning er              

sammenfaldende med investeringsstrategiens hensigter (MD, 2019, s. 14). I PA-perspektivet          

har MD stadig incitament til at handle egennyttemaksimerende, men i hans ageren opfylder             

han organisationens mål, fordi hans og organisationens mål er overensstemmende. 

 

Implementeringsprocessen i Hjørring synes også at være dynamisk, hvor aktørerne gør brug            

af deres respektive ressourcer i henhold til interaktionen. TKs ressourcer tager           

udgangspunkt i hans position som folkevalgt, hvor det har væsentlig betydning, at han som              

relativ nyvalgt byrådsmedlem og udvalgsformand fik næstflest stemmer i sit parti efter            

borgmesteren (TK, 2019, s. 2). Dette kan legitimere, at TK er en handlekraftig             

udvalgsformand i forvaltningen (Bogason m.fl., 2019, s. 166-171). 

Som beskrevet tidligere betyder TKs aktivitet i forvaltningen, at markarbejderne har to            

principaler i form af TK og MD, jævnfør afsnittet om den intraorganisatoriske            

implementeringsadfærd i Hjørring. TKs aktivitet i forvaltningen modstrides af udtalelsen ”Der           

er rigtig stort ledelsesrum her for Michael og Leif [beskæftigelseschef og -direktør]. For             

forvaltningsleddet er der et meget stort ledelsesrum” (TK, 2019, s. 22). Hvorfor TKs aktivitet              

blandt forvaltningens markarbejdere i højere grad kan forstås som, at TK søger at minimere              

informationsasymmetri, end at han søger at kontrollere sin agent MD. Det er muligvis             
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funderet i, at TKs ressource udelukkende baseres på hans legitimitet og ikke hans erfaring              

indenfor beskæftigelsesområdet (Christensen m.fl., 2019, s. 66). 

MD som embedsmand kan betegnes som ressourcetung, eftersom han besidder          

ekspertise og en langvarig erfaring indenfor beskæftigelsesområdet med en fortid i           

beskæftigelsesministeriet (MD, 2019, s. 2). Det betyder, at han er velinformeret i forhold til at               

rådgive og agere som leder i forvaltningen (Bogason m.fl., 2019, s. 167). Der er således               

forskel på TKs og MDs ressourcegrundlag, hvilket betyder der i samspillet er en asymmetri,              

som TK sandsynligvis imødekommer ved at agere som en tydelig principal for hele             

forvaltningen. 

 

Ovenstående viser, at adskillelsen af forvaltning og politik ikke er til stede, eftersom TK              

agerer aktivt i forvaltningen, ligesom at MD påpeger, at udformningen af politikdesignet er en              

dynamisk proces. Det gængse PA-forhold synes at være til stede i en vis form, dog agerer                

TK som principal for hele forvaltning, hvormed han til tider overtræder MDs ledelsesrolle. 

8.7 Delkonklusion 
Ovenstående undersøgelsesresultater fremhæver, at interaktionen mellem det politiske og         

forvaltningsmæssige niveau empirisk er til stede i højere grad, end man teoretisk forventer             

med udgangspunkt i Winter og Nielsens implementeringsmodel. I kommunerne synes          

interaktionen at have betydning for udformningen af politikdesignet og selve udmøntningen i            

forvaltningen. Dette på baggrund af, at beskæftigelsescheferne i kommunerne har mulighed           

for at påvirke beslutningsforslaget, da FS agerer som sekretær for LAR og MD fremhæver,              

at beslutningsprocessen er dynamisk mellem det politiske niveau og forvaltningsmæssige          

niveau. 

Der er således ikke forskel på beskæftigelseschefernes mulighed for at få indflydelse            

på politikdesignet, hvilket sandsynligvis er påvirket af, at begge beskæftigelseschefer kan           

kategoriseres som ressourcetunge. Beskæftigelsescheferne er opmærksomme på, at de         

agerer i en dobbeltbundet rolle, hvor de servicer det politiske niveau og administrerer egen              

forvaltning. Beskæftigelsescheferne er deres dobbeltbundet rolle bevidste, ligesom        

respondenterne er klar over, at politikerne er afhængige af beskæftigelseschefernes          

ekspertise. Hermed fremstår PA-relationen ikke fuldstændig entydig. 

 

Udvalgsformændenes ageren har varierende karakter. TK agerer aktivitet i forvaltningen          

som principal, hvilket er modsat JK, som overlader styringen af forvaltningen til FS.             

Forholdet mellem JK og FS i Frederikshavn synes på baggrund af empirien mere             
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ligeværdige sammenlignet med Hjørring Kommune, fordi TK til tider agerer på vegne af MD i               

forvaltning til trods for, at han fremhæver en formel adskillelse af politik og forvaltning.              

Styrings- og delegationskæden samt den bureaukratiske organisationsform synes at være til           

stede i de to kommuner, dog ikke i sine idealtypiske former. Men i højere grad som idealer,                 

som alle aktørerne er bevidste om at tilstræbe. 

 

Der optræder altså visse ligheder og forskelle i interaktionen mellem politiker og            

beskæftigelseschef i kommunerne, men empirien gør det ikke muligt at forklare, hvorvidt            

interaktionen påvirker effektivitetspotentiale positivt eller negativt. En sådan forklaring vil          

kræve en yderligere undersøgelse af interaktionen. 

9.0 Diskussion 
I det følgende diskuteres anvendte teoriers forklaringskraft. Hertil vil vi i relation til vores              

videnskabsteoretiske tilgang diskutere undersøgelsesresultaterne med henblik på at        

fremhæve andre mulige forklaringer til, at Rigsrevisionen konkluderer, at Frederikshavn og           

Hjørring Kommunes effektivitetspotentiale er varierende til trods for, at kommunerne kan           

betragtes som tilnærmelsesvis ens. 

 

De berørte elementer i Winter og Nielsens model vurderes til, at kunne forklare en del af                

variationen i kommunernes effektivitetspotentiale. Undersøgelsen viste som forventet, at         

kommunernes politikdesigns er forskellige, ligesom deres fokus i forhold til          

implementeringsadfærd er varierende. Frederikshavn Kommune fokuserer hovedsageligt på        

den interorganisatorisk implementeringsadfærd, modsat Hjørring Kommune der centrer sin         

implementeringsadfærd omkring de intraorganisatoriske forhold. Dog viser empirien mod         

den teoretiske forventning, at det er nødvendigt at nuancere Winter & Nielsens model,             

eftersom de adspurgte respondenter tilskriver interaktionen mellem politiker og         

embedsmand stor betydning. 

Ved anvendelsen af Winter og Nielsens evalueringsmodel skabes en         

forståelsesramme, som giver grundlag for at forstå mekanismerne, der forekommer i           

implementeringen af nationale beskæftigelsestiltag. Jævnfør projektets afgrænsning       

forholder ovenstående undersøgelse sig til modellens elementer på et mesoniveau, som           

ikke er indgående beskrevet af Winter og Nielsen. Empirien fremhæver vigtigheden af de             

relationer og påvirkninger, som forekommer mellem politiker og embedsværk i forbindelse           

med udformningen af politikdesignet. Omdrejningspunktet hos Winter og Nielsen er, at           
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implementeringen hovedsageligt foregår ude hos markarbejderne jævnfør Lipskys tese om          

markarbejderne som de virkelige beslutningstagere. På baggrund af til- og fravalg kan det             

ikke udelukkes, at variationen i kommunernes effektivitetspotentiale er betinget af          

markarbejdernes adfærd. 

Vi har valgt at nuancere Winter og Nielsens model ved inddragelse af Christensen             

m.fl. (2019) og Bogason m.fl. (2019), da disse nuancerer forholdet mellem det politiske og              

det forvaltningsmæssige niveau ved brug af den parlamentariske styrings- og          

delegationskæde samt Webers bureaukratiteori. Vi imødekommer hermed betydningen af         

aktørernes ressourcer i relation til udformningen politikdesign og udmøntningen af dette i            

forvaltningen. Vi tilføjer en ekstra dimension til Winter og Nielsens model, som er illustreret i               

figur 3 jævnfør projektets teoriafsnit. Her anskueliggøres det, at påvirkningen mellem politik            

og forvaltning er gensidig, hvorfor Winter og Nielsens ensrettet påvirkning ikke synes at gøre              

sig gældende i denne empiriske kontekst, hvilket synes understøttet af den supplerende            

litteratur.  

 

En anden mulig forklaring på hvorfor kommunerne placerer sig forskelligt i Rigsrevisionens            

beretning kan være Rigsrevisionens regnemetode. Ved indsamling af empiri fremhæver          

respondenterne i Hjørring, at Rigsrevisionen i deres beregninger kun medtager          

udgiftsniveauet og antallet af ledige, som er kommet i job med for perioden 2014 til 2016                

(TK, 2019, s. 16). Hjørring kan hertil fremvise, at de ekstrabevillinger man i perioden              

2015-2018 investerede, allerede fra 2017 begyndte at give kommunen et positivt afkast,            

således at Hjørring Kommune har fået sin investering dobbelt igen (TK, 2019, s. 6).              

Rigsrevisionen medtager ikke, at Hjørrings investering forventes at give et afkast, ligesom            

tidsfaktoren har betydning i relation hertil. Rigsrevisionens synes derfor ikke at tage højde             

for, at den kommunale indsats i Hjørring tager lang tid at implementere. Hermed kan              

Rigsrevisionens regnemetode være en mulig forklaring til, at Frederikshavn og Hjørring           

Kommune placeres forskelligt i beretningen, hvormed vores undersøgelsesresultater kan         

diskuteres i relation til dette. 

 

Kommunernes økonomiske situationer i samspil samfundets økonomiske konjunkturer kan         

ligeledes betragtes som en gyldig tredje mulig forklaring. Respondenterne i Frederikshavn           

Kommune tillægger kommunens økonomiske situation gennem mere end et årti betydning i            

relation til deres placering i Rigsrevisionens beretning. Respondenterne fremhæver, at          

kommunen løser deres beskæftigelsesindsats effektivt, idet kommunen er nødsaget til at           

spare, hvilket for Frederikshavn har gjort sig gældende siden den finansielle krise i 2008              
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(FS, 2019, s. 17). Besparelser leder ofte til, at man ønsker at effektivisere og optimere sine                

arbejdsmetoder (JK, 2019, s. 2), hvilket eksempelvis kommer til udtryk i Frederikshavns            

Kommunes ændring af inddeling af målgrupper, hvor økonomi har afgørende betydning for            

måden at organisere sig på i kommunen. 

 

Undersøgelsens anden del viste, at Frederikshavn Kommunes implementeringsadfærd er         

centreret omkring de interorganisatoriske forhold, hvilket betyder, at andre aktører kan           

influere implementeringsprocessen. Med udgangspunkt i den indsamlede empiri er denne          

faktor kun belyst fra kommunens vinkel, hvormed vi er opmærksomme på, at kommunens             

effektivitet alternativt kan være påvirket af andre aktørers deltagelse. Vi kan ud fra empirien              

ikke vurdere, hvilken andel andre aktører har i Frederikshavns lave effektivitetspotentiale. 

 

Empirien viser dermed tegn på, at alternative forklaring ligeledes kan gøre sig gældende i              

forhold til kommunernes placering i Rigsrevisionens beretning. 

10.0 Konklusion 
Vi fandt det bemærkelsesværdigt, at to tilnærmelsesvis ens kommuner placerer sig vidt            

forskelligt i Rigsrevisionens beretning. Hjørring Kommunes effektivitetspotentiale er markant         

større end Frederikshavns. Denne undren har været omdrejningspunktet for         

bachelorprojektet, hvormed vi forsøgt at forklare, hvorfor der er variation i Frederikshavn og             

Hjørring Kommunes effektivitetspotentiale i deres jobcentre. 

Den integrerede implementeringsmodel er i opgaven blevet anvendt, som         

forklaringsmodel, da modellen vurderes nyttig i forhold til at evaluere effektivitetspotentialet i            

kommunerne, som udgør implementeringsresultater. Ud fra modellen forventes det teoretisk,          

at variation i politikdesign og intra- og interorganisatoriske implementeringsadfærd er en           

mulig årsag til variationen i effektivitetspotentialet hos Frederikshavn og Hjørring Kommune. 

Første delundersøgelse fandt, at Frederikshavn benytter konkrete mål i relation til           

den nationale politikformulering, hvorimod Hjørrings mål er formuleret vagt og i højere grad             

til deres egen investeringsstrategi. Kommunernes organisering er også forskellig.         

Frederikshavn kan betragtes som en arrangerende part af beskæftigelsesindsatsen, hvilket          

er modsat Hjørring som i højere grad kan betragtes som en producerende part.             

Kommunerne benytter begge adfærdsregulerende instrumenter i mødet med borgeren - dog           

med hver sit fokus. Kommunernes politikdesigns er desuden styret af statens økonomiske            

adfærdsregulerende incitament. 
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Anden delundersøgelse fandt, at Frederikshavn og Hjørring Kommune divergerer i          

deres intra- og interorganisatoriske implementeringsadfærd. Frederikshavns      

implementeringsadfærd er i højere grad styret af de interorganisatoriske relationer, hvilket er            

modsat Hjørrings implementeringsadfærd, hvor der er fokus på intraorganisatoriske forhold i           

form af det interne tværfaglige samarbejde. Begge kommuner benytter tillidsbaseret ledelse,           

men varierende grad. 

 

Undersøgelsen viser dermed, at den teoretiske forventning kan bekræftes, dog fandt vi i             

empirien, at forventningen med grobund i Winter og Nielsens model bør modificeres.            

Interaktionen mellem politik og forvaltning bør tillægges mere betydning i relation til            

udformningen af politikdesignet og implementeringsadfærden. Empirien viser, at forholdet         

mellem politiker og embedsmand ikke er så idealtypisk, som først antaget. 

Tredje delundersøgelse fandt, at politikernes og beskæftigelseschefernes       

ressourcegrundlag har betydning for interaktionen mellem dem. PA-forholdet mellem         

politiker og embedsmand synes mere flydende, idet udformningen af politikdesign og           

implementeringsprocesser forekommer mere dynamisk end teoretisk forventet. Det betyder,         

at embedsværket har mere indflydelse end PA-perspektivet forventer.  

 

De teoretiske forventninger er således blevet modificeret, ligesom diskussionen viste, at           

variationen i kommunernes effektivitetspotentiale muligvis også kan forklares ud fra andre           

perspektiver. Med udgangspunkt i ovenstående kan vi ikke endegyldigt konkludere, at det er             

udformningen af politikdesign og implementeringsadfærd, der placerer kommunerne i         

Rigsrevisionens beretning. Dette til trods for at undersøgelsesresultaterne, når frem til at            

disse elementer synes at have en vis forklaringskraft på variationen. 
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