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Klare mål og ansvar for resultater

Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater for at fremme høj kvalitet i den offent-
lige service. Men høj kvalitet kan ikke skabes fra Christiansborg. Høj kvalitet skal ska-
bes af engagerede medarbejdere på daginstitutioner, plejehjem og sygehusafdelinger. 
Den enkelte medarbejder skal have rum til at prøve nye og bedre veje og slippe de go-
de idéer fri.

Med kommunalreformen har vi fået større og mere bæredygtige kommuner, der kan 
løfte et større ansvar. Kommunerne har nu bedre mulighed for at udvikle kvaliteten af 
den offentlige service. Reformen har dermed skabt forudsætningen for, at samspillet 
mellem stat og kommuner i endnu højere grad kan bygge på et klart decentralt ansvar 
og i mindre grad på detailstyring oppefra. 

Regeringen ønsker at give kommunerne mere frihed inden for de rammer og fælles 
overordnede mål, der er fastsat i lovgivningen og ved aftaler mellem regering og kom-
muner. Til gengæld skal kommunalbestyrelserne tage større ansvar for deres priorite-
ringer. Og de skal følge op for at dokumentere, at resultaterne opfylder både de mål, 
som der er enighed om på nationalt niveau, og de mål, som kommunalbestyrelsen selv 
fastsætter. 

Et godt møde mellem den enkelte medarbejder og den enkelte borger er en afgørende 
forudsætning for høj kvalitet. Derfor skal hver enkelt medarbejder have tilstrækkeligt 
rum til at anvende sine kompetencer og engagere sig i sit arbejde. Snærende regler og 
stive systemer må ikke fjerne ansvaret og mulighederne for at yde den bedste indsats.  

Klare mål og ansvar for resultater skal derfor også gælde den enkelte børnehave, det 
enkelte plejehjem osv. Her skal lederen og medarbejderne naturligvis arbejde efter de 
mål, som kommunalbestyrelsen har fastsat, og kunne dokumentere institutionens resul-
tater. Til gengæld skal ledere og medarbejdere have metodefrihed til at vælge, hvordan 
de vil nå målene og frihed til at tilrettelægge arbejdet efter de lokale forhold og på en 
måde, der sikrer faglig udvikling og en høj kvalitet. Med større frihed og mindre admi-
nistration vil der blive mere tid til at yde service til borgerne. 

Sammenlignelig dokumentation er helt central for, at kommuner, regioner og instituti-
oner kan se, hvordan de klarer sig i forhold til andre, lære af de gode eksempler og bl.a. 
på den baggrund prioritere og fastsætte mål for servicen og kvaliteten fremover. 

Fokus på og synliggørelse af mål og resultater skal samtidig give borgerne klar besked 
om den offentlige service. Målene skal fortælle borgerne, hvilket serviceniveau de kan 
forvente. Og resultaterne skal gøres op, så borgerne får letforståelige oplysninger om
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kvaliteten af den offentlige service i deres kommune, region og på den enkelte institu-
tion. 

Fokus på kvalitetsudvikling og ansvar for resultater
Det er regeringens mål, at: 
• Kommuner og regioner skal opstille klare mål – og følge op på resultater, der 

ikke er gode nok.
• Den samlede administrative belastning af kommunerne skal være mindre.
• Ledere og medarbejdere skal have fokus på indsats og resultater gennem mål, der 

giver mening i det daglige arbejde.
• Kommuner og institutioner skal have større frihed til selv at bestemme, hvordan 

de vil tilrettelægge det daglige arbejde for at nå de opstillede mål.
• Mål skal kunne kvantificeres og resultater skal kunne sammenlignes på tværs af 

kommuner og på tværs af regioner.
• Borgerne skal have nem og forståelig information om målene for serviceniveauet 

i deres egen kommune og region - og om kvaliteten på det enkelte dagtilbud, ple-
jehjem, sygehusafdeling osv.

Kommunalreformen har skabt bedre rammer for den offentlige service
Den offentlige sektor i Danmark er velfungerende og effektiv. Ledelse og medarbejde-
re er dygtige og engagerede. Og generelt er borgerne tilfredse med den offentlige ser-
vice.

I Danmark står kommuner og regioner for langt størstedelen af den borgernære ser-
vice. Med kommunalreformen er 271 kommuner blevet samlet til 98 kommuner. Og 
der er etableret 5 regioner, som kan rette fokus på sundhedsvæsenet. Det har skabt 
gode rammer for nytænkning og innovation. De større kommuner og regioner udgør et 
afgørende fundament for en kvalitetsreform. 

I aftalerne om kommunernes økonomi i 2006 og i 2007 har regeringen og kommuner-
ne aftalt en række hovedprincipper for et tæt samarbejde, som kan sikre, at kommunal-
reformens muligheder bliver udnyttet fuldt ud. Det er bl.a. aftalt, at den statslige styring 
skal baseres på mål- og rammestyring og fastholdelse af kommunalbestyrelsernes an-
svar for prioritering og opgaveløsning. Styringen skal i højere grad tage afsæt i mål og 
rammer og dokumentation frem for ved regler, der regulerer processerne i opgaveløs-
ningen.

Med kommunalreformen er der etableret fem stærke regioner med sundhedsvæsenet 
som hovedopgave. Styringen af regionerne er forskellig fra styringen af kommunerne. 
Alle regioner har de samme økonomiske muligheder. Og der er behov for en tæt nati-
onal overvågning af kvaliteten på sundhedsområdet, da patienterne skal opleve samme 
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høje kvalitet i hele landet. Der er stor frihed til at indrette sundhedsvæsenet i de enkelte 
regioner. De nye regioner skal i fællesskab med personalet på sygehusene tilrettelægge 
arbejdet til gavn for den enkelte patient.

De nye rammer skal udnyttes til stærkere selvstyre og bedre arbejdspladser
Kommunalreformen rummer bedre muligheder for at bruge mål- og rammestyring, 
som øger det kommunale selvstyre og giver mere attraktive offentlige arbejdspladser og 
mere engagerede medarbejdere. Men mulighederne bliver ikke til virkelighed af sig selv. 
Det kræver forandringer i kulturen i hele den offentlige sektor, både centralt og lokalt. 
Politikere, ledere og medarbejdere skal have et stærkt fokus på at formulere klare mål 
for servicen og på at dokumentere, hvad der kommer ud af indsatsen. Det sker ikke 
tilstrækkeligt systematisk i dag. 

Der er behov for at skabe mere attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdernes faglige 
viden og engagement kan sættes fri til at udvikle kvaliteten og sikre høj brugertilfreds-
hed. Det kan ske ved øget brug af målstyring på de enkelte offentlige institutioner. Men 
i dag er der ikke udbredt viden om, hvordan man fremmer en effektiv og god opgave-
varetagelse på institutionerne ved hjælp af mål, rammer og dokumentation. Og de eksi-
sterende metoder til at sikre og udvikle kvalitet er for komplicerede for mange, især 
mindre, institutioner.  

Ofte mangler kommuner og regioner systematiske fakta om ressourceforbrug og om 
kvalitet i deres egne institutioner. Informationerne er langt fra altid sammenlignelige 
med oplysninger fra andre kommuner og regioner. Det gør det vanskeligt at lære af de 
gode eksempler. Der er heller ikke et nationalt overblik over niveau og udvikling i kva-
liteten på de centrale serviceområder.

Regeringen vil sætte ind på fire centrale områder:
1. Klare politiske mål for centrale velfærdsområder – og mindre detailstyring
2. Kommunale mål og ansvar for bedre service 
3. Medarbejderne skal have større frihed til faglighed, service og kvalitet 
4. Sammenlignelige data skal understøtte den lokale prioritering og målformulering

Dette oplæg har fokus på, hvordan klare mål og ansvar for resultater kan fremme kvali-
teten i den offentlige sektor. I debatoplægget til temamøde 1 har regeringen foreslået, 
at de enkelte institutioner skal offentliggøre oplysninger om kvalitet og brugertilfreds-
hed (”Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar”, november 2006). Til temamø-
de 5 om ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” (april 2007) vil regeringen 
komme med forslag om bl.a. aktiv inddragelse af medarbejdernes viden og kompeten-
cer i opgaveløsningen, kompetenceudvikling og anerkendelse af medarbejdernes ind-
sats.
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Figuren nedenfor illustrerer regeringens forslag til øget fokus på mål og resultater på 
tre niveauer i den offentlige sektor – det centrale niveau, kommunerne og den enkelte 
institution. 
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1.  Klare politiske mål for centrale velfærdsområder – og mindre detailstyring 
For at fremme en langsigtet forbedring af den offentlige service ønsker regeringen, at 
de årlige aftaler med kommunerne skal indeholde flerårige mål på centrale velfærdsom-
råder, hvor regeringen og kommunerne er enige om en særlig fælles indsats for at for-
bedre kvaliteten. 

Ved de årlige aftaler med kommunerne vil regeringen samtidig søge at reducere detail-
reguleringen på de opgaveområder, der tages op. Regeringen vil opgøre den admini-
strative belastning, som kommunerne pålægges af eksisterende love og regler. Regerin-
gen vil hvert år give en status for, hvor meget ny regulering belaster kommunerne, og 
hvordan den administrative belastning samlet set udvikler sig.

Regeringen vil sammen med kommuner og regioner udvikle bedre dokumentation af 
kvaliteten på alle større serviceområder. Samtidig skal de eksisterende dokumentations-
krav, som kommunerne og regionerne skal opfylde, gennemgås med henblik på at vur-
dere, om der er krav, der er forældede og kan bortfalde.

I sundhedsvæsenet ønsker regeringen at aftale med regionerne, hvilke ambitiøse, men 
realistiske, flerårige mål der skal sættes for udviklingen af sundhedsvæsenet.

2. Kommunale mål og ansvar for bedre service
De enkelte kommunalbestyrelser skal på hvert serviceområde – dagtilbud for børn, 
folkeskolen, ældrepleje osv. – opstille få og klare målsætninger for, hvordan kvaliteten 
af deres servicetilbud skal udvikle sig over en årrække. Kommunen kan selv fastlægge, 
hvilke mål man ønsker at opstille, men de skal være konkrete og kvantitative. Målene 
kan bl.a. tage afsæt i forslag fra ledere og medarbejdere på kommunens institutioner. 
Kommunerne skal hvert år orientere borgerne om status for realiseringen af målene.

Tilsynet med de kommunale institutioner skal målrettes de institutioner, der klarer sig 
dårligst, mens institutioner med overbevisende resultater kan få færre tilsyn.

3. Medarbejderne skal have større frihed til faglighed, service og kvalitet 
Regeringen vil sammen med KL og Danske Regioner udarbejde en kodeks med prin-
cipper for, hvad god offentlig service er. Principperne skal kunne danne afsæt for, at 
ledelse og medarbejdere i de enkelte institutioner drøfter, hvordan man kan arbejde 
med god service i fx det enkelte dagtilbud, plejehjem, sygehusafdeling mv.

I samarbejde med kommunerne og regionerne vil regeringen skabe et forum, hvor 
kommuner og regioner kan udveksle erfaringer og udvikle principper for god styring af 
offentlige institutioner. Fx for hvordan ledelse og medarbejdere bedst kan formulere 
mål for udviklingen af deres institution.
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Der skal udvikles en enkel kvalitetsudviklingsmetode, som mindre institutioner kan 
bruge bl.a. til at inddrage medarbejdere i at vurdere mål, ledelse, arbejdsprocesser og 
opnåede resultater.

4. Sammenlignelige data skal understøtte den lokale prioritering og målformulering
Kommuner og regioner skal formulere mål om serviceniveau og kvalitet for at sætte 
fokus og retning på udviklingen af den offentlige service. Det kræver, at de har adgang 
til informationer om bl.a. ressourceforbrug og kvalitet – ikke alene i deres egen kom-
mune eller region, men også i andre dele af landet, så man systematisk kan lære af de 
gode eksempler. 

Regionerne skal have indblik i, hvilke sygehusafdelinger der er mest omkostningseffek-
tive til at behandle sygdomme, så effektive behandlingsmetoder hurtigere kan udbre-
des. Kommunerne skal lettere kunne sammenligne sig med andre kommuner ved hjælp 
af nøgletal. Og de skal have bedre oplysninger om sundhedstilstanden blandt kommu-
nens borgere og dermed grundlag for at sammenligne deres egen sundhedsindsats med 
indsatsen i andre kommuner. 

* * *

På temamødet om kvalitetsreform den 8. februar 2007 vil regeringen drøfte, hvordan vi 
kan rette fokus på de mål, vi sætter for den offentlige service, og dokumentere, hvilke 
resultater der opnås.

Regeringen afholder følgende temamøder om kvalitetsreformen: 

• Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar (30. november 2006)
• Sammenhængende service – med respekt for borgerne (11. januar 2007)
• Klare mål og ansvar for resultater (8. februar 2007)
• Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene (22. marts 2007)
• Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation (19. april 2007)

Indholdet for møderne fremgår af den samlede arbejdsplan for arbejdet, der kan læses 
på www.kvalitetsreform.dk. På hjemmesiden ligger også yderligere materiale om de 
første tre møder. 
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1. Klare politiske mål for centrale velfærdsområder – og mindre detailsty-
ring

Kommunalreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007, har skabt rammerne for fagligt 
stærke kommuner og regioner. Reformen giver mulighed for, at samarbejdet mellem 
regeringen og den kommunale sektor i højere grad baseres på mål, rammer og doku-
mentation frem for detailstyring. 

Mindre detailstyring i form af færre administrative krav vil give kommunerne større 
frihed til at finde lokale løsninger. Det kan give en mere dynamisk offentlig sektor, 
hvor servicen til borgerne løbende tilpasser sig nye krav og nye teknologiske mulighe-
der. Kommunerne kan frigøre ressourcer fra administration til borgernær service. Det 
betyder mere tid til bl.a. service til børnene og de ældre.

Derfor ønsker regeringen, at de årlige aftaler med kommunerne skal indeholde flerårige 
mål på centrale velfærdsområder, hvor regeringen og kommunerne er enige om en sær-
lig fælles indsats for at forbedre kvaliteten. 

Ved de årlige aftaler med kommunerne vil regeringen samtidig søge at reducere detail-
reguleringen på de opgaveområder, der tages op. Regeringen vil opgøre den admini-
strative belastning som kommunerne pålægges af eksisterende love og regler. Regerin-
gen vil hvert år give en status for, hvor meget ny regulering belaster kommunerne, og 
hvordan den administrative belastning samlet set udvikler sig.

Regeringen vil sammen med kommuner og regioner udvikle bedre dokumentation af 
kvaliteten på alle større serviceområder. Samtidig skal de eksisterende dokumentations-
krav, som kommunerne og regionerne skal opfylde, gennemgås med henblik på at vur-
dere, om der er krav, der er forældede og kan bortfalde.

I sundhedsvæsenet ønsker regeringen at aftale med regionerne, hvilke ambitiøse, men 
realistiske, flerårige mål der skal sættes for udviklingen af sundhedsvæsenet.

De administrative krav til kommunerne er vokset
Omfanget af procesregler, hvor staten regulerer administrative processer i kommuner 
og amter, er generelt vokset siden starten af 1990'erne. Det viser en undersøgelse, som 
KL har lavet sammen med en række ministerier i 2005. Og det er oplevelsen i kommu-
nerne, at der på de fleste sektorområder er kommet flere procesregler.

Blandt de kommunale forvaltningschefer mener godt halvdelen, at omfanget af proces-
regler i dag er for stort. Kommunerne tilkendegiver også, at der er stigende lovmæssige 
dokumentationskrav, som belaster kommunerne unødigt.
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Præcise regler for administrative processer kan være vigtige i forhold til fx retssikker-
hed og ligebehandling. Men statslig regulering indebærer ofte administrativt arbejde. 
Og det kan indskrænke kommunernes muligheder for at prioritere og løse opgaverne 
fleksibelt. 

Flerårige mål for serviceforbedringer i kommuner og regioner
I aftalerne om kommunernes økonomi i 2006 og i 2007 har regeringen og kommuner-
ne aftalt en række hovedprincipper for et tæt samarbejde. Det er bl.a. aftalt, at den 
statslige styring i højere grad skal tage afsæt i mål og rammer og dokumentation for 
målopfyldelse.

Et samarbejde mellem stat og kommuner, som gør øget brug af flerårige aftaler om 
serviceudviklingen på centrale velfærdsområder, kan skabe et fælles og forpligtende 
fokus på bedre kvalitet i den offentlige service. 

Behov for bedre dokumentation af resultaterne
Et samarbejde mellem stat og kommuner, der er baseret på mål- og rammestyring, stil-
ler krav om god dokumentation af resultaterne i den kommunale opgaveløsning, så 
man løbende kan se, om udviklingen går i den aftalte retning, og om målene nås.

De talmæssige oplysninger om den offentlige sektor belyser i dag næsten udelukkende 
ressourceforbruget i form af udgifter og antal medarbejdere. Der er kun få eller meget 
overordnede tilgængelige tal for, hvad der kommer ud af indsatsen, fx kvalitet og bru-
gertilfredshed på de centrale serviceområder. Det gælder fx ældreområdet.

Der er behov for bedre dokumentation af resultaterne og for at afskaffe eventuelle ek-
sisterende dokumentationskrav, der ikke længere giver så meget mening.  
 

Klare politiske mål for centrale velfærdsområder – og mindre detailstyring

Fælles målsætninger for udviklingen af kommunernes service
Regeringen ønsker at indgå flerårige aftaler med kommunerne om overordnede, fælles mål-
sætninger for udviklingen af den kommunale service på centrale områder, hvor der er en 
fælles interesse i at give særlig prioritet til et område. I forbindelse med forhandlingerne om 
kommunernes økonomi for 2008 vil regeringen foreslå en aftale om målsætninger for skole-
start og forhold i ældreplejen. 

Øget frihed til kommunerne
Ved de årlige aftaler med kommunerne vil regeringen samtidig søge at reducere detailregule-
ringen på de opgaveområder, der tages op. Som grundlag for en forenkling af reguleringen 
vil regeringen efter aftale med KL foretage en regelmæssig opgørelse af omfanget af kom-
munernes administrative byrder. Regeringen vil endvidere i 2008 – og herefter løbende –
offentliggøre målinger af de administrative byrder for kommunerne af nye udvalgte love og 
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bekendtgørelser. Sigtet er bl.a. at anvende den opsamlede viden i forberedelse af ny lovgiv-
ning med henblik på at sikre den mindst byrdefulde regulering. Regeringen vil opfordre 
kommunerne til samtidig at give institutionerne større frihedsgrader.

Fælles målsætninger for udviklingen af sundhedsvæsenet
Regeringen ønsker fra 2008 at aftale flerårige målsætninger for udviklingen af sundhedsvæ-
senet med regionerne. Udviklingen skal overvåges løbende, og der skal følges op årligt. Re-
gionerne skal hvert år orientere borgerne om status for realiseringen af de opstillede mål. 
Endvidere vil regeringen i samarbejde med Danske Regioner gennemgå sundhedsområdet 
med henblik at sikre en bedre dokumentation af regionernes indsats på dette område.

Forældede dokumentationskrav til kommuner og regioner skal saneres 
Regeringen vil sammen med kommunerne og regionerne gennemgå de eksisterende, centrale 
krav til dokumentation fra kommunerne og regionerne med henblik på at vurdere, om der er 
dokumentationskrav, som er forældede eller udtryk for dobbeltregistrering, og som derfor 
kan bortfalde. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i konkrete forslag til sanering af do-
kumentationskravene fra KL og Danske Regioner. Gennemgangen skal være afsluttet ultimo 
2008.  

Fælles indikatorer skal dokumentere kommunernes indsats
Frem til 2010 vil regeringen sammen med kommunerne gennemgå alle større serviceområ-
der med henblik på at sikre en bedre dokumentation af kommunernes indsats. Regeringen 
og KL har igangsat et fælles arbejde om bedre dokumentation. Som led i dette arbejde er der 
i januar 2007 blevet offentliggjort en række indikatorer til at dokumentere kommunernes 
indsats på ældreområdet. Indikatorerne belyser ressourceindsats og resultater. Et tilsvarende 
arbejde om indsatsen for udsatte børn og unge er igangsat.
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2. Kommunale mål og ansvar for bedre service 

Borgerne skal have nem adgang til information om, hvilket serviceniveau de kan for-
vente sig i den kommune, hvor de bor. Fx når de skal have et barn i en daginstitution 
eller har behov for hjemmehjælp. Det kan bl.a. være med til at afstemme borgernes 
forventninger til det serviceniveau, som politikerne har besluttet. 

Klare mål og ansvar for resultater giver ledere og medarbejdere i den offentlige sektor 
et fælles fokus på, hvilken service der skal leveres, og på hvilke områder, kvaliteten skal 
forbedres.

Derfor skal de enkelte kommunalbestyrelser på hvert serviceområde – dagtilbud for 
børn, folkeskolen, ældrepleje osv. – opstille få og klare målsætninger for, hvordan kva-
liteten af deres servicetilbud skal udvikle sig over en årrække. Kommunen kan selv fast-
lægge, hvilke mål man ønsker at opstille, men de skal være konkrete og kvantitative. 
Målene kan bl.a. tage afsæt i forslag fra ledere og medarbejdere på kommunens institu-
tioner.

Kommunerne skal hvert år orientere borgerne om status for realiseringen af målene.

Tilsynet med de kommunale institutioner skal målrettes de institutioner, der klarer sig 
dårligst, mens institutioner med overbevisende resultater kan få færre tilsyn.

Behov for klare mål for serviceudviklingen i alle kommuner
I mange kommuner er der gjort erfaringer med målstyring og kommunikation til bor-
gerne om, hvad de kan forvente af offentlig service, der hvor de bor. 

Kommunerne skal i dag udarbejde servicestrategier, men de er i mange tilfælde meget 
omfattende og svært tilgængelige både for borgere og medarbejdere. De er ikke nok
fokuseret på kvalitetsudvikling og indeholder ikke krav om, at målene skal være kvanti-
ficerbare. Servicestrategierne opstilles, når kommunalbestyrelsen træder til og rækker 
fire år frem. Det gør det vanskeligt at se, hvilke mål der skal forfølges, når de fire år er 
gået. 

Regeringen har i debatoplægget til det første temamøde om kvalitetsreformen foreslået, 
at de enkelte daginstitutioner, plejehjem mv. skal offentliggøre oplysninger om det ak-
tuelle kvalitetsniveau og brugernes tilfredshed med institutionen, jf. debatoplægget 
”Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar” (november 2006). 

Disse oplysninger om niveauet for brugertilfredshed og kvalitet på de enkelte instituti-
oner kan anvendes til at give et samlet billede af kvalitetsniveauet i kommunen og kan 
således danne udgangspunkt for, at kommunalbestyrelsen formulerer mål for, hvordan 
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niveauet bør udvikle sig fremover i kommunen, fx at forældrenes tilfredshed med 
kommunens daginstitutioner samlet set skal stige fra 80 pct. til 85 pct.

Oplysningerne giver også kommuner og institutionsledere mulighed for at følge med i, 
om udviklingen går i den ønskede retning. Og for at sætte ind over for institutioner, 
hvor resultaterne ikke er tilfredsstillende. Det kan fx være institutioner, hvor brugernes 
tilfredshed på centrale kvalitetsparametre er faldende over en længere periode, eller 
institutioner, der klarer sig markant dårligere end de andre.

Tilsynet af de kommunale institutioner bør målrettes 
I dag foretages tilsyn af de kommunale institutioner uafhængigt af, om den enkelte in-
stitutioner har dokumenteret en god kvalitet eller ej. Med en bedre dokumentation af 
den enkelte institutions kvalitet vil det fremover blive muligt at målrette tilsynet, så in-
stitutioner med overbevisende resultater kan nøjes med færre besøg fra tilsynsmyndig-
hederne.

Kommunale mål og ansvar for bedre service 

Nye kvalitetsstrategier: Kommuner skal sætte klare mål for bedre service
Alle kommuner skal fra 2008 opstille nogle få klare og kvantitative målsætninger for hvert 
serviceområde – dagtilbud for børn, ældrepleje osv. – i kommunen. Målsætningerne skal 
være udtryk for den udvikling, som kommunalbestyrelsen ønsker for servicen i en flerårig 
periode. Der kan løbende opstilles nye målsætninger. Kvalitetsstrategien skal være et dyna-
misk redskab, der kan tilpasses nye lokale beslutninger og aftaler om fælles landsdækkende 
indikatorer for den kommunale service. Kommunen bestemmer selv, hvilket niveau den 
ønsker at opstille som målsætning for service- og kvalitetsniveauet på de enkelte serviceom-
råder i kommunen. Sammen med en kort angivelse af veje til at nå målsætningerne, skal mål-
sætningerne udgøre en kvalitetsstrategi for den enkelte kommune. Kvalitetsstrategierne skal 
erstatte servicestrategierne, som kommunerne udarbejder i dag. Kommunerne skal følge op 
på målene og hvert år orientere borgerne om status for realiseringen af målene.

Bedre dokumentation giver mulighed for målrettet tilsyn
Embedslægernes sundhedsfaglige tilsyn med de kommunale institutioner skal fra 2008 mål-
rettes, så institutioner uden eller med ganske få konstaterede fejl og mangler får færre tilsyn. 
Herved frigjorte ressourcer kan anvendes til en øget indsats i de institutioner, hvor der er 
konstateret problemer. Det overvejes også på sigt at gøre det muligt at målrette indsatsen for 
det kommunale tilsyn mod de institutioner, hvor behovet er størst. 
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3. Medarbejderne skal have større frihed til faglighed, service og kvalitet 

Et velfungerende møde mellem den enkelte medarbejder og den enkelte bruger er af-
gørende for høj kvalitet. I dette møde skal den enkelte medarbejder have tilstrækkelig 
rum til at anvende sine faglige kompetencer og bruge sit engagement. Det kan bl.a. 
opnås ved at fastsætte mål for arbejdet – frem for snærende regler, der kan fratage den 
enkelte medarbejder ansvar og muligheder for at yde sin bedste indsats. 

Stræben efter fælles mål på den enkelte arbejdsplads giver bedre plads til den enkelte 
medarbejders indsats og engagement, samtidig med at de kan sætte retningen for den 
faglige udvikling af arbejdet med fx børn i dagtilbud.

Regeringen vil sammen med KL og Danske Regioner udarbejde en kodeks med prin-
cipper for, hvad god offentlig service er. Principperne skal kunne danne afsæt for, at 
ledelse og medarbejdere i de enkelte institutioner drøfter, hvordan man kan arbejde 
med god service i fx det enkelte dagtilbud, plejehjem, sygehusafdeling mv.

I samarbejde med kommunerne og regionerne vil regeringen skabe et forum, hvor 
kommuner og regioner kan udveksle erfaringer og udvikle principper for god styring af 
offentlige institutioner. Fx for hvordan ledelse og medarbejdere i fællesskab bedst kan 
formulere mål for udviklingen af deres institution.

Der skal udvikles en enkel kvalitetsudviklingsmetode, som mindre institutioner kan 
bruge bl.a. til at inddrage medarbejdere i at vurdere mål, ledelse, arbejdsprocesser og 
opnåede resultater.

Klare principper for god service kan fremme kvaliteten
Det personlige møde mellem borgere og medarbejdere har afgørende betydning for, at 
borgeren oplever en god service på fx hospitalet, plejehjemmet og daginstitutionen. 

Kvaliteten af dette personlige møde kan ikke sikres ved centrale regler og bekendtgø-
relser. Det afhænger også af servicekulturen på den enkelte arbejdsplads og af medar-
bejdernes mulighed for at tilrettelægge mødet med borgerne på en måde, som tilgode-
ser borgernes ønsker og særlige situation.

Mange offentlige institutioner arbejder aktivt med at udvikle en servicekultur blandt 
ledere og medarbejdere, som kan møde borgernes krav om kompetent og ordentlig 
betjening. Men der eksisterer ikke overordnede principper, som den enkelte institution 
kan anvende som inspiration til at fastlægge lokale principper for god service.



13

13

Behov for udveksling af erfaring med mål- og resultatstyring af institutioner
Med kommunalreformen er kommunerne blevet større og har fået overdraget flere 
opgaver. I mange kommuner ændrer det vilkårene for den kommunale styring af dag-
tilbud, skoler, plejehjem mv. 

Reformen giver den enkelte kommune mere kompetence. Regeringen ønsker, at det 
også skal udmøntes i øgede frihedsgrader til de kommunale institutioner, så ledelse og 
medarbejdere får et større ansvar for at yde god service inden for de mål og rammer, 
kommunen har fastlagt.

Derfor er der et øget behov for viden og for at udveksle erfaringer om, hvordan man 
sætter mål og rammer, som fremmer en effektiv og god opgavevaretagelse på instituti-
onerne. Bl.a. om hvordan klare og meningsfulde mål kan fremme motivation blandt 
ledere og medarbejdere, hvordan ledelse og medarbejdere kan inddrages i formulering 
af mål, og hvordan der kan skabes en god dialog om institutionernes resultater.

I dag er der ikke et forum for erfaringsudveksling på tværs af kommuner og på tværs af 
hele den offentlige sektor. De gode erfaringer bliver ikke altid bredt ud. Og der er ikke 
formuleret grundlæggende principper for god styring af decentrale institutioner.

Mindre institutioner har svært ved at bruge kvalitetsudviklingsmetoder
Der findes i dag en række kvalitetsudviklingsmetoder, som bl.a. sygehuse og statslige 
og kommunale institutioner bruger med succes. Det er metoder, der kan bruges til sy-
stematisk at vurdere, hvordan ledelse, medarbejdere, den almindelige planlægning og de 
interne processer bidrager til forskellige resultater som fx kvalitet, medarbejdertilfreds-
hed og brugertilfredshed.

Men mindre institutioner som fx daginstitutioner og plejehjem anvender kun kvalitets-
udviklingsmetoder i begrænset omfang. Det skyldes bl.a., at de eksisterende metoder er 
omfattende og derfor ressourcekrævende at anvende.
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Medarbejderne skal have større frihed til faglighed, service og kvalitet 

Kodeks for god offentlig service
Regeringen vil sammen med KL og Danske Regioner udarbejde en kodeks med principper 
for, hvad god offentlig service er. Principperne skal kunne danne afsæt for, at ledelse og 
medarbejdere i de enkelte institutioner drøfter, hvordan man kan arbejde med god service i 
fx det enkelte dagtilbud, plejehjem, sygehus mv. En arbejdsgruppe med to kommunaldirek-
tører, en regionsdirektør, tre institutionsledere, tre medarbejdere fra institutionsniveauet, en 
statslig styrelsesdirektør og to ledere fra private virksomheder vil udarbejde et udkast til 
principper, som præsenteres på temamødet om kvalitetsreformen den 19. april 2007 om 
ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. 

Mål- og resultatstyring af offentlige institutioner
Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner skabe et forum på tværs af stat, 
regioner og kommuner, hvor der kan ske en systematisk erfaringsudveksling om mål- og 
resultatstyring. Arbejdet skal i 2008 munde ud i en række principper for god styring af de-
centrale enheder, der understøtter udviklingen af dækkende og meningsfyldte mål, som kan 
motivere medarbejdere og danne udgangspunkt for en løbende kvalitetsudvikling. Det kan 
fx være mål for institutionens udvikling, som ledelse og medarbejdere på de enkelte institu-
tioner udarbejder forslag til, og som kommunalbestyrelsen får forelagt til godkendelse. 

Kvalitetsudviklingsmetode for mindre institutioner
Regeringen vil i samarbejde med kommunerne udvikle en enkel kvalitetsudviklingsmetode, 
der kan bruges af ledelse og medarbejdere i mindre institutioner – fx plejehjem og daginsti-
tutioner – til at vurdere den aktuelle kvalitet og fastlægge mål og indsatser for kvalitetsfor-
bedringer. Metoden skal kunne anvendes til at vurdere centrale faktorer for kvaliteten – fx 
ledelsens evne til at inddrage og motivere medarbejdere, institutionens evne til at tiltrække, 
fastholde og udvikle medarbejdere, sammenhængende arbejdsprocesser og opnåelse af resul-
tater i form af fx høj brugertilfredshed. Metoden skal suppleres med en interaktiv kvalitets-
guide på internettet. Metoden skal være klar til brug i 2008.

Kvalitetsmærke til institutioner, som anvender kvalitetsudviklingsmetoder
Fra 2008 skal offentlige institutioner, der får en positiv vurdering af en ekstern evaluerings-
enhed, kunne opnå et kvalitetsmærke. Evalueringen baseres på den nye kvalitetsudviklings-
metode eller en tilsvarende metode. Udgiften til den eksterne evaluering afholdes af institu-
tionen, der ønsker at blive evalueret. Brug af kvalitetsmærket skal være frivillig. 
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4. Sammenlignelige data skal understøtte den lokale prioritering og mål-
formulering

Kommuner og regioner skal formulere mål om serviceniveau og kvalitet for at sætte 
fokus og retning på udviklingen af den offentlige service. Det kræver, at de har adgang 
til informationer om bl.a. ressourceforbrug og kvalitet – ikke alene i deres egen kom-
mune eller region, men også i andre dele af landet, så man systematisk kan lære af de 
gode eksempler. 

Kommuner og regioner skal derfor have bedre redskaber, der kan understøtte priorite-
ringen af ressourcerne og fastsættelse af kvalitetsmål på de borgernære serviceområder. 

Regionerne skal have indblik i, hvilke sygehusafdelinger der er mest omkostningseffek-
tive til at behandle centrale sygdomme, så effektive behandlingsmetoder hurtigere kan 
udbredes. Kommunerne skal lettere kunne sammenligne sig med andre kommuner ved 
hjælp af nøgletal. Og de skal have bedre oplysninger om sundhedstilstanden blandt 
kommunens borgere og dermed grundlag for at sammenligne deres egen sundhedsind-
sats med indsatsen i andre kommuner. 

Hurtigere udbredelse af velegnede behandlingsmetoder
I dag offentliggør sygehussektoren målinger af produktiviteten for de enkelte sygehuse 
og regioner. Men det er ikke muligt at sammenligne produktiviteten for sygdomsbe-
handlingen på de enkelte sygehusafdelinger. Der er derfor ikke viden om, hvilke afde-
linger og behandlingsmetoder der er de mest produktive, og som andre afdelinger på 
andre sygehuse kan lære af. Det er en barriere for hurtigt at udbrede omkostningseffek-
tive behandlingsformer.

Kommuner skal have et bedre overblik over borgernes sundhedstilstand
Kommunalreformen indebærer, at kommunerne har fået et større ansvar for den fore-
byggende indsats. Samtidigt skal kommunerne fremover medfinansiere ca. 20 pct. af 
regionernes sundhedsudgifter. 

Det stiller krav til kommunerne om ny viden for at kunne tilrettelægge indsatsen hen-
sigtsmæssigt. Blandt andet har kommunerne brug for oplysninger om borgernes sund-
hedstilstand i de enkelte kommuner for at kunne opstille mål for indsatsen. Både for at 
kende tilstanden hos kommunens egen befolkning og for at kunne sammenligne sig 
med andre kommuner. Oplysninger de ikke har tilstrækkelig adgang til i dag.
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Grundlaget for prioritering mellem investeringer og drift er ikke synligt i kom-
munerne
Fra finansloven 2007 går staten over til omkostningsbaserede bevillinger. Det er aftalt 
at sigte mod, at regionerne i perioden 2007-09 også overgår til omkostningsbevillinger. 
Men for kommunerne er der ikke truffet konkrete beslutninger om omkostningsbevil-
linger.

Omkostningsbevillinger betyder bl.a., at udgiften til en investering ikke bogføres fuldt 
ud i investeringsåret, men som en årlig afskrivning i den periode, hvor investeringen 
forventes at bidrage til serviceproduktionen. Omkostningsbaserede bevillinger gør det 
dermed lettere at vurdere, om der skal investeres i ny teknologi, som kan føre til en 
bedre tilrettelæggelse af arbejdet. 

Det gælder fx investeringer i håndholdte computere i hjemmeplejen, som vil ”belaste” 
budgettet årligt i form af afskrivninger. Omkostningen til afskrivninger på de hånd-
holdte computere skal så holdes op mod gevinsten ved at kunne tilrettelægge arbejdet i 
hjemmeplejen mere hensigtsmæssigt.

Behov for mere brugervenlige kommunale nøgletal
Regeringen offentliggør i dag nøgletal, som gør det muligt at finde oplysninger om den 
enkelte kommune og sammenligne kommuner på over 200 indikatorer fordelt på 23 
emner. Nøgletallene, der er baseret på oplysninger, som hovedsageligt indsamles af 
Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, viser fx dækningsgrader for 
dagtilbud for børn og det samlede antal pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige. 

Fra 2004 har nøgletallene været tilgængelige på internettet som et ”peg-og-klik-system”. 
Men med over 200 nøgletal kan den eksisterende løsning let virke uoverskuelig for 
brugerne. Samtidig er der behov for en genvej, så borgere og kommuner kan sammen-
ligne niveau for og udvikling i kommunernes service.

Sammenlignelige data skal understøtte den lokale prioritering og målformule-
ring

Omkostningseffektive sygdomsbehandlinger skal gøres synlige 
Regeringen vil i samarbejde med regionerne fra 2007 påbegynde offentliggørelse af produk-
tivitetsmålinger for relevante sygdomsbehandlinger, så det bliver synligt, hvem der udfører 
sygdomsbehandlinger med færrest omkostninger. På baggrund heraf vil der blive offentlig-
gjort et katalog over behandlingsudgifterne hos de mest omkostningseffektive enheder, så 
de mest velegnede behandlingsmetoder hurtigere kan blive udbredt til alle sygehusafdelinger.

Bedre grundlag for at opstille mål for den kommunale sundhedsindsats
Sundhedsstyrelsen vil fra 2007 stille en lang række relevante informationer vedrørende bor-
gernes sundhedstilstand til rådighed for kommunerne som grundlag for at varetage forebyg-
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gelsesindsatsen – fx antal borgere med livsstilssygdomme, antal genindlæggelser og dehydre-
rede ældre. Informationerne vil bygge på oplysninger, som allerede registreres i dag. Hver 
enkelt kommune vil via en hjemmeside kunne trække de nøgletal, der beskriver den samlede 
sundhedsprofil for borgerne i kommunen. 

Omkostningsbevillinger skal give kommunerne og regionerne et mere gennemsig-
tigt prioriteringsgrundlag
Regeringen lægger op til, at kommunerne ligesom regionerne overgår til omkostningsbase-
rede bevillinger. Inden ikrafttræden vil det i fællesskab med kommunerne og regionerne 
blive undersøgt, hvilke ændringer i styringsmekanismerne der vil blive aktuelle i forbindelse 
med overgangen til omkostningsbudgetter. 

Mere brugervenlige nøgletal til at sammenligne kommunerne
Brugergrænsefladen for Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal skal fra 
2008 være mere overskuelig og mere brugervenlig. Og der skal skabes bedre mulighed for –
på en enkel måde – at sammenligne kommunerne i relevante grupper. Nøgletallene skal op-
dateres og videreudvikles.  


