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Styringsproblemer i AMP´en

Stat – kommune - balancen

Niveaubalancen

Partsbalancen

Ressortbalancen



Politics Polity

Policy

Proces: politikmageri

Struktur:
Implementerings-
organisering

Indhold: materielt
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Politikforandringer

Indhold

Videreførsel Brud

Inkremental reproduktiv              
tilpasning 

gradvis 
forandring

Abrupt regimeoverlevelse systemskifte

Proces
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Det arbejdsmarkedspolitiske styringssystem 
i Danmark indtil 2007

Centralt

Regionalt

Folketing

Arbejdsminister

”Arbejdsmarkedssstyrelsen”
(AMS)

”Arbejdsformidlingen”
(AF)

Det centrale
Beskæftigelsesråd

Regionale 
Arbejdsmarkedsråd

Amt Kommuner Uddannelses-
institutioner

A-kasser Virksomheder

Evaluering
Mål
Rammer
(ressourcer)

”BER”

”RAR”
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Det danske beskæftigelsessystem 2007-

Beskæftigelsesministeren

Driftsregion Beskæftigelsesregion

BER

RBR

Jobcentre

B
KS K

C LBR

Statslig finansiering af 
forsørgelse og indsats

Overvågning og opfølgning på
effekter og resultater

KB
Kommunal finansiering af 
forsørgelse og indsats
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Modusser for politikforandring

”Fortrængning    ”Formering” ”Omlægning” ”Udtømning”

Hovedtræk Alternativ 
løsningsmodel
til den 
eksisterende 
institution

Nye elementer 
kobles på
eksisterende 
institutioner

Genbrug af 
gamle 
institutioner for 
nye formål

Gradvis 
nedbrydning af 
institutioner 
over tid

Mekanismer Mangler Differentieret 
vækst

Nyfortolkning Brugen op

Udformning Åbning for 
afvigende 
adfærd

Hurtigere vækst 
af nye elementer

Gab mellem 
regelsæt og 
praksis

Normalvirket 
ændres

Invasion af 
udenlandske 
ideer 

Nye fordele 
forbundet med 
væksten

Utilsigtede 
modsætninger 
bearbejdes

Faldende afkast
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”Fortrængning ”Formering” ”Omlægning” ”Udtømning”

Indhold diskurser om 
individualisering 
af risici 
”noget for noget”

hollandske
eksempler bør 
efterabes

fra jobformidling 
til kontrol af 
lediges motivation 

fra handlingsplaner 
til jobplaner

introduktion af 
andre aktører
udlicitering af 
opgaver

kommunalt 
afgrænsede 
indsatser
kommunalt
myndighedsansvar 
også for forsikrede 
ledige (i 14 
forsøgscentre)
tværfaglige a-
kasser

fra behovsorienteret 
aktivering til 
”hurtigst muligt i 
arbejde”
faste kontaktforløb i 
stedet for 
skræddersyet og 
individuel service

neddrosling af 
uddannelse
indførelse af 
kontanthjælpsloft
indførelse af 
starthjælp

funktionstømning 
af AF som samlet 
system og som 
vidensbank for 
arbejdsmarkedet

ligestillingsarbejde 
”mainstreamet” og 
neddroslet

regional AMP 
afviklet

Proces centraliseret 
decentralisering 
screener regional 
AMP og lokal 
diskretion ud

ensidig 
effektfokusering
fortrænger 
AMP´ske
strategidiskussion

kommunalisering 
ændrer 
aktørsystem

udvidelse af antal 
aktører i BER

LBR og RBR i 
stedet for RAR

Jobcenterbundne 
opgaveløsninger

parternes rolle ændret 
fra politikdannende til 
overvågningsagenter

evalueringspraksis 
ændret

to parallelle og 
ukoordinerede 
finanskilder og 
kontrolsystemer

AF afviklet som 
autoritativt centrum 
og som generator 
for 
netværksdannelser 

motivationen for 
privat aktørindsats 
siver måske ud



9

Principper for organisering

funktionelt

geografisk

lokalt

Det regionale/kommunale
områdes situation

Det samlede arbejds-
markeds funktions-
dygtighed

Globalt
perspektiv

funktionel

organisering Bred velfærdsmæssig
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Inddeling efter funktionelle kriterier

Der søges standardisering af offentlige tiltag

Arbejdsmarkeds-
politik

Uddannelses-
politik

Erhvervspolitik Socialpolitik

- Region A
- - B
- - C
- - D

- Region A
- - B
- - C
- - D

- Region A
- - B
- - C
- - D

- Region A
- - B
- - C
- - D
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Inddeling efter geografiske principper

Region A Region B Region C Region D

• AMP
• Uddannelsespolitik
• Erhvervspolitik
• Socialpolitik

AMP
Uddannelsespolitik 
Erhvervspolitik
Socialpolitik

• AMP
• Uddannelsespolitik
• Erhvervspolitik
• Socialpolitik

AMP
Uddannelsespolitik
Erhvervspolitik
Socialpolitik

Der søges regional og lokal integration
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Beskæftigelsespolitik-organisering

• 91 forskellige politikker? 

• Store kommuner klarer sig med egen organisering –
små har det svært

• De ansatte i beskæftigelsessystemet uden kvalificering 
og reel markarbejderkontrol

• Implementering søges fjernstyret fra København 
gennem kontrol og konkurrence

• Problemer med implementering i forhold til skiftende 
og lokale/regionale behov

• Legitimitetsproblemerne stiger
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Policy-typer og implementeringsforhold:

Operative forhold

Indsatstyper:
Statisk Dynamisk

Regulerende

Interventionistisk,
”humanprocessing” AMP
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Dynamisk-interventionistiske programmer

Arbejdsmarkedspolitik er et typisk DI-program. 
Sådanne programmer er karakteriseret ved:

En usikker kausalteori (dårlig kausalviden – høj 
politisering)
Mange autonome organisationer/aktører
Normalt stor autonomi til regionale-lokale niveauer
Normalt stor autonomi til markarbejderne

Nye offentlige styringsformer, hvor DI-programmers vilde 
problemer søges tæmmet (fra input- til output styring)
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Implementeringsanalyse: generelle indsigter
Ikke en rationel proces med opstillingen af den bedste kausalteori for
Programmet, men en politisk proces. Politiseringsgraden vigtig.

Ofte uklare modstridende programmålsætninger, når der indgås kompromis
Det politiske sprog bruger notorisk flertydige begreber med stærk positiv 
ladning. Implementeringen bliver afgørende.

Paradox ved DI-programmer: Der, hvor indsatsen skal være meget præcis og 
tilpasset skiftende forhold, er målene nødvendigvis abstrakte. 
Operationalisering i de udførende led vanskelig.

Krav om træfsikkerhed i indsatsen rammelove/målstyring/decentralisering 
uklarhed om programmets operative mål

Gode argumenter for en anti-perfektionistisk politik.
Styring og organisering er med til at afgøre en politiks skæbne. 



16

Implementeringsanalyse: Organisering

Ingen ”bedste” og mest rationelle organisationsform (”det beror på”-teori)

Opgaver

Indsatsteknologi

Ensartede Varierende

Standardiseret Bureaukrati Professionel 
Organisation

Ikke-standardiseret Management Lærende 
organisation
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Beskæftigelsespolitikken i dag

Indholdsmæssigt:
*  prioriteringsskift fra ledighedsbekæmpelse mod øgning 

af arbejdsudbuddet

*   aktivering blevet til ”adfærdspolitik” i.f.t. ledige

Procesmæssigt:
*  arbejdsmarkedets parter screenet ud til fordel for 

centrale og decentrale (kommunal)politikere

* koordination med andre aktørgrupper/sektorer svag

Styringsmæssigt:
*   skizofren blanding af konkurrence og kontrol

(drift decentraliseret – styringen centraliseret)
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SVÆRMINTELLIGENSEN truet:

Kollektivt handleproblem på aktørside

• Forståelse 

• Koordination

• Kooperation
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Samspilsfælder truer

Opportunisme eksisterer - og dermed ”samspilsfælder”:

• Udgangssituation: hvis man samarbejder, vil alle kunne vinde 
ved det

• Problem: hvis man ikke stoler på, at alle andre institutioner vil 
samarbejde oprigtigt, giver det ikke mening selv at gøre det

• Samspilsvurdering: derfor kan det se rationelt ud ikke at 
samarbejde og blot forfølge egne interesser

• Resultat: der bliver ikke tale om et forpligtende og alle omfattende 
samarbejde – og alle får det dårligere p.g.a. manglende tillid

• Morale: AMP-indsatser som effektivt og forpligtende 
samarbejde om et fælles mål forudsætter, at alle andre også
vælger at samarbejde.
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Samarbejde i konkurrencesituationer:
institutionalisering

Konkurrence

Kollektive
hensyn

Individuelle
hensyn

Samarbejde

”Kartelstyret”
konkurrence

”Markeds”-
konkurrence

Partnerskab Netværk



kooperation

tillid
læring

ressourcer
motivation

koblingsmekanismer
normer

institutionelt set-up
incitamenter
mål

aktører politiksystem

koordination

forståelse (kognition)
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Forslag: Korporatisme og frisættelse

Genindfør korporativ forvaltningsstyring 

Opret 1 centralt og 7-9 regionale ”Velfærdsråd”
(sammensat med repræsentation fra 
arbejdsmarked, uddannelse og erhvervspolitik)

Egen sekretariatsbistand til velfærdsrådene

Styrk politisk korporatisme (trepartsaftaler)

Opret et egentligt superministerium: ”Vækst-
og velfærdsministeriet” (samle AMP, dele af 
uddannelses-, social- og erhvervspolitik)

Sæt styring og organisering fri i regionerne
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Scenarier for styring fra 2010:

(A): Statslig arbejdsformidling

(B): Kommunal arbejdsformidling

(C): Selvstyrende arbejdsformidling
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Statslig arbejdsformidling

- Beskæftigelsesminister/arbejdsminister har det fulde 
ansvar for indsatser

- Hierarkisk forvaltningsorganisering

- Dekoncentreret system med regionale led og lokale 
kontorer/jobcentre

- Arbejdsformidlingsarbejde og aktivering har 
selvstændige, statslige bevillings- og virkebetingelser

- Kontrakt- og resultatstyring, omfattende overvågnings-
og benchmarkingsystem
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Kommunal arbejdsformidling

- Kommunalbestyrelsen har det fulde ansvar for indsatser 

- Intern kommunal hierarkisk forvaltningsorganisering

- Lokalt baserede organiseringer og forskelle i 
jobcenterstruktur og finansiel opbakning

- Alle opgaver indgår i samlet kommunal bevilling

- Kommunalbestyrelse både opdragsgiver, finansator og 
evaluator, målstyring 

- Lovgivningsmæssige bemyndigelser til minister til 
indgreb - (er indgreb i det kommunale selvstyre)
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Selvstyrende arbejdsformidling

- Udpeget bestyrelse får opgaveansvar inden for en 
lovgivningsmæssig ramme 
(fritstillingsordning/selvejende institution)

- Statslig godkendelse af vedtægter og  
forvaltningsorganisering (afkortning af ministeransvar)

- Bestyrelse ansætter og afskediger jobcenterchef

- Selvstændige forvaltningsafgørelser og definition af 
opgaveløsninger

- Statslig finansieringsramme for grundbevilling, men 
mulighed for indtægtsdækket virksomhed

- Lovgivningsmæssige krav til rapporteringssystem og 
evaluering, statsligt tilsyn
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