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Innovation af politiske processer 
Kirsten Engholm, Midtlab og Annemette Digmann, Regional Udvikling, Region Midtjylland 
 
Jeg deler fuldstændig synspunktet om, at velfærdsinnovation forudsætter innovation og fornyelse af politikernes måde at 
arbejde på. 

Enkeltsager, det kortsigtede, det kontrollerende, det fejlfindende, det drillende, smarte slagord, det økonomiske og det 

mediemæssige præger i høj grad det politiske arbejde i DK både i kommuner, i regioner og i Folketinget. Listen er ikke 

udtømmende. 

Det politiske velfærds - reformarbejde, som mange i øvrigt anerkender er nødvendigt, men kun af økonomiske årsager, 

præges i den grad af de eksisterende modeller og systemer. Resultatet af reformarbejdet bliver derfor ganske ofte en 

tilsnittet dårligere gammel model. Samtidig præges debatten af de velerhvervede rettigheders hær af medarbejdere og 

borgere. Vores succes som samfund er derfor en stærk barriere, der vanskeliggør en egentlig fornyelse af velfærdssam-

fundet.  

Uffe Steiner Jensen, Folkevalgt, Fredericia Kommune 

 
 
Radikal innovation kræver politisk involvering. Det ved vi, fordi vi som aktionsforskere i adskillige 
år har fulgt såvel hverdagsinnovation, som de mere radikale innovationsprocesser i den offentlige 
sektor. Dét stiller nye krav til politikerrollen og til samspillet mellem politikere og administration.  
 
Vi er overbeviste om, at skal vi innovere radikalt på velfærdsområderne, så skal vi også innovere de 
politiske processer. Vi er ligeledes overbeviste om, at politikernes bidrag til innovationsdagsorde-
nen er afgørende. Når de fagprofessionelle innoverer alene, lukker de sig let om sig selv. Der er 
uomgængeligt brug for borgernes perspektiv og for politikernes folkelige mandat. 
 
Det er risky business at innovere politikerrollen – for hvem skal tage initiativ til det? Ikke desto 
mindre er der gang i en udviklingsproces i en række kommuner, som vi i forbindelse med vores 
innovationsarbejde er i kontakt med. Denne artikel bygger således på observationer fra 10 kommu-
ner. Herudover har Kirsten Engholm henover årsskiftet 2012 – 13 fulgt borgmester Kirsten Terkel-
sen i Hedensted for at blive klogere på innovationsarbejde set fra den politiske topledelses perspek-
tiv.  
 
I dette korte bidrag beskriver vi i punktform nogle af de erfaringer, vi har opsamlet. Vi er ikke poli-
tikere og skriver ikke fra politikernes perspektiv. Det er en opfordring først og fremmest til politike-
re om at gå aktivt ind i samspillet med den administrative ledelse. 
 

1. Politikere og innovation trives med (lever af) forskellighed 

Det bidrager til innovation at få forskellige perspektiver på samme sag. Nye tilgange kan åbne for 
nye muligheder, der kan skabe bedre opgaveløsninger. Det er lige til, men hvorfor er det så, at poli-
tikere - der er valgt til at have forskellige holdninger og værdier - kan komme til at stå i vejen for 
det innovative arbejde? Hvorfor er politisk kant ikke uden videre en driver for innovation? 
 
På et byrådsmøde i Hedensted faldt denne bemærkning: ’Lad det nu ikke gå politik i det her’, og det 
syntes sært, i hvert fald for en udefrakommende, når stedet var en byrådssal og tiden et politisk mø-
de. Men politikere ved, og det samme gør embedsværk, at den politiske kamp kan forhale beslut-
ningsprocessen. Og at uenighed kan lukke for initiativer, der nytænker og vil skabe bedre velfærd. 
Derfor skal rådsarbejde gerne være effektivt med sikkerhed for resultat, og vi har fået en form for 
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politik, hvor det synes som om, at effektiviteten af de politiske handlinger er vigtigere end den poli-
tiske dialog. Og mon den politik kan skabe de radikale løsninger, når radikalitet forudsætter et ind-
ledende undersøgelsesarbejde, hvor alt nødvendigvis må være usikkert? 
 
Grundlaget for politik er forskellige holdninger og værdier, og det er potentialerne i den forskellig-
hed, vi skal have ind i innovationsarbejdet. Det kræver, at politikerne ikke kun er med til at tage 
beslutninger på baggrund af embedsværkets indstillinger, men også deltager i det indledende og 
undersøgende arbejde frem mod de endelige beslutninger. Når man som politiker tillader sig at gå 
til en sag ud fra sine politiske værdier (og ikke kun ud fra embedsværkets sagsfremstilling), bringer 
man perspektiver på banen, som kan åbne for nye muligheder i forhold til en konkret udfordring.  
 
Det stiller krav til både politikerne og administrationen. For hvordan tilrettelægger man en proces 
for et byråd, hvor det netop er et formål at lade forskelligheden i værdier inspirere til nytænkning? 
Det er administrationens opgave. Den skal – med mellemrum - tilrettelægge forløb, hvor den politi-
ske dialog kan udfolde sig. Og det er op til politikerne ikke at gøre dialogen til en kamp. 
 

• Hvad nu hvis en kommune benyttede de forskellige holdninger og værdier, der er i byrådet, 
til at understøtte innovation? 

 

• Hvad nu hvis den politiske dialog havde forrang for den politiske kamp? 
 

2. Du skal gi’, for der er ikke noget at få 

Budgetforhandling. Traditionelt en forhandling om fordeling af ressourcerne, hvor hver udvalgs-
formand arbejder på at hente mest muligt til sit område. Den udvikling, vi kender i retning af flere 
krav og forpligtelser samtidig med færre ressourcer, giver en ny situation, hvor der ikke er noget at 
hente. Budgetrammen er stort set fastlagt på forhånd. Det politiske arbejde handler derfor ikke læn-
gere om at sikre sit eget område. I langt højere grad handler det om at bidrage også til de andres 
områder. Tværgående arbejde og en helhedstænkning af løsninger er nødvendig, fordi kommunens 
samlede udfordringer kun kan løses ved at byde ind fra forskellige perspektiver. Da vi alle er trænet 
i at tage netop det perspektiv, vi er valgt til at repræsentere, skal der lige så meget træning til at 
kunne tage helhedens eller et andet områdes perspektiv. Det kræver tid og øvelse. 
 

• Hvad nu hvis der var mere tid til forundring og undersøgelse i byrådsarbejdet? 
 

• Hvad nu hvis man træner at veksle mellem udvalgets perspektiv og kommunens perspektiv 
– det fælles bedste? 

 

3. Involver dig på tværs 

Hedensted Kommune har gennem flere år arbejdet med forstyrrelsesgrupper sammensat på tværs af 
embedsværk og politikere. Grupperne arbejder med fokusområder for radikal innovation. Forman-
den for det udvalg området hører under er fast medlem i gruppen, som ellers består af andre by-
rådsmedlemmer, ledere og medarbejdere på tværs af afdelingerne. Sammensætningen har givet nye 
og bredere perspektiver på problemstillingerne, f.eks. opdagede gruppen, der arbejdede med øget 
mobilitet, at det var svært at skabe bedre bustrafik med færre midler, hvis man kun kiggede på bus-
ruter. Transport i en kommune er mange andre ting og ved at betragte opgaven i et tværgående per-
spektiv, blev der skabt fremadrettede forbedringer, fordi man så på kommunens samlede transport-
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behov. Forstyrrelsesgrupperne i Hedensted fremlægger beslutningsforslag til byrådet og supplerer 
som sådan den gældende struktur.  
 
I Silkeborg Kommune har man skullet tilpasse dagpasningskapaciteten i midtbyen på grund af fal-
dende børnetal. I stedet for at præsentere borgerne for et forslag til beslutning om, hvor der skal 
reduceres i pladserne/lukkes et tilbud, inddrog man dem i stedet, netop for at få så mange perspekti-
ver med som muligt, før udvalget var klar til at træffe en beslutning. Forældrebestyrelserne og per-
sonalet blev grundigt informeret om situationen. Alle forudsætninger og data om midtbyens institu-
tioner og dagplejen blev fremlagt. Derefter fulgte en høringsperiode, hvor situationen blev drøftet 
på institutionerne, og der blev indsendt gode råd til udvalget om, hvilke parametre det burde lægge 
til grund for afgørelsen.Derefter traf udvalget ud fra en samlet vurdering en beslutning om at lukke 
et tilbud og underrettede i et møde umiddelbart derefter den samme kreds af interessenter om hvil-
ket ræsonnement, der havde ført til, at det netop blev denne beslutning. Der lå samtidig en klar plan 
for, hvordan udførelsen ville komme til at foregå.   
 
I Ringkøbing-Skjern Kommune præsenterer man borgerne for innovationsspørgsmål. Og det er en 
helt anderledes dialog, der udspiller sig, når borgerne ikke kun skal tage stilling til om en gavl skal 
være rød eller blå, men skal bidrage til spørgsmål som: ’Hvordan skabes en bydel, der kun er 7 min. 
væk fra resten af verden?’ eller ’Hvordan bliver fjorden et aktiv, der skaber liv, sundhed og bære-
dygtighed?’ 
 
Nye konstellationer giver nye arbejdsformer. Politikerne er med i det undersøgende arbejde og del-
tager i møder med forskellige aktører, hvor før kun embedsfolk var med. Det giver indsigt og mu-
lighed for indflydelse langt tidligere i processen end vanligt, men det kræver engagement og, at 
politikerne har mulighed for at prioritere tiden til det.  
 

• Hvad nu hvis politikerne vovede sig uden for eget fagområde og involverede sig i udviklin-
gen af alle velfærdsområderne? 

 

• Hvad nu hvis politikeren fravalgte blot at udfylde en plads i bestyrelser for i stedet at få tid 
til at involvere sig med borgerne på nye måder? 

 

4. Genopfind demokratiet – og den politiske diskussion 

Succesen med forstyrrelsesgrupperne har betydet, at Hedensted er gået et skridt videre og nu lægger 
op til, at politikerne flytter mellem udvalgene alt efter, hvilke sager de er optaget af. Udvalgsperio-
den kommer derfor ikke til at følge valgperioden. Med det eksperiment er de kommet på den anden 
side af den gældende struktur. 
 
Samme tendens ser vi, når flere politikere er begyndt at involvere sig i diskussionen af udviklingen 
af velfærdssamfundet uden for rammerne af det repræsentative demokrati. Det tyder på, at den spil-
leplade, der er overladt til politikerne, er blevet for lille, hvis vi skal løse de fremtidige velfærdsud-
fordringer. Mange politikere giver udtryk for, at det er værdifuldt at indgå i innovationsnetværk på 
kryds og tværs, men de oplever, at udviklingen er udfordrende på flere måder. 
 
MEN - for det første er det en udfordring at transportere de ideer og forventninger, der er skabt i de 
idéudviklende møder med borgere, virksomheder og andre interessenter ind i det repræsentative 
demokrati.  
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For det andet bliver beslutningsretten udfordret, når der rykkes ved strukturerne. Det bekymrer poli-
tikerne, fordi det dermed bliver uklart, hvem der har ansvaret og hvem, der bestemmer. Og i for-
længelse heraf om uklarheden kan få som konsekvens, at ingen tager ansvaret.  
 
Vi har ikke svaret på, hvordan vi overkommer udfordringerne, men vi ved, at det er nødvendigt at 
revitalisere den politiske dialog, hvis det lokale demokrati skal overleve. Derfor er det også glæde-
ligt, at nogle kommuner har kastet ud i at gennemføre prøvehandlinger netop på dette område. 
Der gælder eksempelvis det kommunale og regionale samarbejde omkring Smart Aarhus, hvor man 
har skabt et åbent eksperimentarium for byudvikling. Gennem involverende processer inviteres bor-
gere og virksomheder til at samskabe om emner som byens digitale udvikling. 
 
Søren Pind siger i et interview til Weekendavisen i november 2012: 
”Mange af os tror stadigvæk, at man kan føre politik på den gamle måde – at man bestemmer noget 
og så bliver det sådan. Jeg er begyndt at sige i mit eget parti, at det kan de godt glemme. Folk vil 
tales med.” Vi er helt enige og vil med inspiration fra Søren P stille følgende spørgsmål: 
 

• Hvad nu hvis de valgte politikere inddrog og var i ordentlig dialog med de mennesker, de 
repræsenterer? 

 

• Hvad nu hvis politisk ansvarlighed kunne nytænkes uden at blive mindre ansvarlig? 

 

5. Vær den visionære strateg 

Politik er noget ganske andet end administration. Politik drejer sig overordnet om, hvordan vi ind-
retter kommunen og samfundet på sigt, men i mange sammenhænge oplever vi, at politikeren er 
blevet gjort til – eller har gjort sig selv – til behandlere af enkeltsager. ”Vores byrådsmøder er ble-
vet til sagsbehandling”. Vi skal have politikeren tilbage og fremme de politiske diskussioner og 
uenigheder. Politik drejer sig i højere grad om at forestille sig, hvordan velfærdssamfundet skal se 
ud i 2025, snarere end at tage stilling til om en aktuel, konkret opgave skal løses på den ene eller 
anden måde. 
 
I flere kommuner flytter man perspektivet fra kerneydelse til kerneopgave. Man går tilbage og gør 
sig klart, hvilke opgaver kommunen egentlig skal løse, fordi de har fortabt sig i effektivisering af 
serviceydelsen. Skolerne skal f.eks. levere undervisning, men kerneopgaven er at skabe læring, og 
forudsætningerne for at skabe læring er meget andet og mere end et lærerkollegium og en undervis-
ningsplan.  
 
Det viser sig, at i undersøgelsen af kerneopgaven kan de politiske holdninger og værdier bringes i 
spil. Det er derfor vigtigt, at politikerne bliver inviteret ind i det arbejde, fordi det er her fremtidens 
velfærd bliver til. Det er politikerne, der har de brede kontaktflader til borgerne og ved, hvad de 
ønsker og vil. ”Vi må have politikerne ud af maskinhuset og op på broen”, siger en borgmester.  
 
Det er muligt, at det kræver træning og også uddannelse, men den egentlige indflydelse ligger på 
det højere niveau – og det er den indflydelse, som igen skal gøre det spændende at være politiker. 
 

• Hvad nu hvis man skaber sig indflydelse ved at gå ind i arbejdet med at definere kerneopga-
ven? 
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• Hvad nu hvis det var naturligt, at politikere løbende blev tilbudt uddannelse? 
 

6. Træd i karakter som politiker – stil krav til din administration 

Vi har overværet en arbejdsdag for såvel udvalgsformænd som kommunens topledelse. Det kunne 
give os den tanke, at der ingen forskel er på politikere og embedsværk. Er det rigtigt, at det arbejde 
politikere – eller nogle politikere – udøver i råd og udvalg er meget lig embedsværkets? Så ledelse 
af en kommune er blevet en udelukkende administrativ ledelse beroende på de administrative med-
arbejderes faglighed og kunnen?  
 
Vi har også overværet byrådsmøder og oplevet at en meget stor del af medlemmerne sidder passive 
og tavse, mens diskussionen foregår mellem ganske få, der repræsenterer i forvejen velkendte syns-
punkter. Alt andet lige er byrådssalen for nogle politikere, netop der, hvor man kommer til orde. 
Men vi stiller os spørgsmålet, om vi har fået en situation, hvor politikerne er blevet helt afhængige 
af embedsværket? En afhængighed, der har som konsekvens, at politikerne har mistet indflydelse. 
Og at den mistede indflydelse skaber frustration blandt politikerne, som igen har betydning for, at 
det bliver sværere og sværere at rekruttere til det politiske arbejde. ”Politikere lever af lys”, siger en 
borgmester. 
 
Der er brug for en genskabelse af det politiske rum. Der er brug for en ny markering af forskellen på 
en politiker og en embedsmand, hvor politikeren ikke kun indordner sig embedsværkets arbejdsmå-
de og ikke mindst sprog. Der er brug for seriøst at træne måder at kommunikere på, som involverer 
i stedet for at ekskludere. Der er brug for at bruge et sprog, der kan forstås. Og særligt når det 
kommer til innovationen, er der behov for at rehabilitere mundtligheden, da skriftligheden sjældent 
slår til, når det drejer sig om at beskrive det, vi dårligt nok kan forestille os. 
 

• Hvad nu hvis mange politikere ikke var så tavse? 
 

• Hvad nu hvis vi var sikre på, at det folkelige mandat havde samme status som embedsvær-
kets faglighed? 

 

7. Forandringer tvinger os på gyngende grund 

Når man som politiker bliver præsenteret for forskellige fremtidsscenarier, der illustrerer, at verden 
er af lave, og at der derfor efterspørges radikalt anderledes løsninger, kan man selvfølgelig sige 
klart og tydeligt NEJ. Så bliver det ikke rykket ved noget af betydning, men desværre signalerer 
man også, at gentænkningen af velfærdssamfundet IKKE er en politisk opgave. Og intet kan være 
mere forkert. 
 
Skal man som politiker bidrage til udviklingen af næste generation af velfærdssamfundet, er man 
nødt til at undgå automatpilotens reaktioner og bevæge sig ud af komfortzonen, hvor det er muligt 
at udfordre de gængse politiske dogmer. ’Nu lyder jeg som liberal alliance’, har vi hørt en SF’er 
sige, mens en venstremand ikke vidste, hvad han skulle sige: ’Det er første gang i mange år, jeg 
ikke er klar med et svar. Jeg tror, jeg må sove på det.’  
 
Når noget sådant sker, er man som politiker godt på vej fra automatreaktion til gentænkning. Nogle 
politikere i Hedensted og i andre kommuner, hvor der arbejdes med nye politikerroller, er bekymre-



 

 6 

de for, om alt bliver kaos. De er også bekymrede for, om de kan finde den ekstra tid, det tager at 
involvere sig i sammenhænge, der ligger ud over det traditionelle politiske arbejde. Men udbyttet er 
større indsigt, større indflydelse og flere muligheder for at tale om værdier og holdninger. 
 
Det viser sig, at bekymringerne kan ændres til vilkår, der kan håndteres. Vilkår, der er gør, at det er 
naturligt at involvere sig i områder, hvor man ikke har særlig indsigt, men først og fremmest er med 
som borgernes repræsentant. Og naturligt at involvere sig uden at forvente som politiker at skulle 
tage den endelige beslutning. Det sidste udfordrer også de partipolitiske dogmer, for en ny politisk 
dialog om værdier og holdninger vil komme til at røre ved partidisciplinen. 
 

• Hvad nu hvis det var bekvemt også at være i tvivl? 
 

• Hvad nu hvis politikerne har mod til ikke at tænke i genvalg? 
 

8. Rollemodel – også når vi fejler 

Vi retter os efter, hvad vores ledere gør – ikke hvad de siger. Det betyder, at hvis byrådet har vedta-
get en innovationsstrategi, hvor der også lægges op til radikal innovation, så er det vigtigt at holde 
sammen – også når det viser sig, at nogle af initiativerne slår fejl. Man er i innovationsarbejde al-
drig på sikker grund, og hvis ikke man vover, er det intet at vinde. Det er vanskeligt i det politiske 
felt, fordi det traditionelt ligger i det politiske dna, at et mindretal altid vil forsøge at profitere af de 
fejl eller manglende succeser, der kan tillægges flertallets beslutninger. 
 
Når innovationsarbejdet ikke opnår succes, er det derfor af afgørende betydning, at parterne står 
sammen, også i et eksempel som et fælles projekt mellem to kommuner og et hospital, hvor det vi-
ser sig, at den ene kommune får en merudgift på 5 mio. kr. Hvis de to andre parter godter sig og 
hvis mindretallet i den ramte kommune kaster sig ud i en offentlig polemik, så har alle parter bidra-
get til at lægge den radikale innovation død og i praksis demonstreret, at man får klaps, hvis man 
vover at handle på nye måder. En dårlig rollemodel. Politikerne skal stå sammen både når modvin-
den blæser og når succesen skal nydes. 
 

• Hvad nu hvis det giver politisk troværdighed at vedstå manglende succes med et innovativt 
tiltag? 

 

• Hvad nu hvis frygten for et politisk nederlag ikke er tilstrækkeligt til at sige nej til at arbejde 
med radikal innovation? 

 

9. Klædt på til innovation 

Alle mennesker holder af det velkendte: hvad enten, det drejer sig om måden, vi har indrettet sam-
fundet på eller om de argumenter, vi plejer at anvende for at beskytte egne interesser/holdninger 
eller nedgøre vores modstandere. Innovation kræver, at vi åbner os for ’de andre’ og nysgerrigt 
spørger ind til mærkværdige forslag og fremmedartede ideer, i stedet for straks at lade automatpilo-
ten levere en afvisning. 
 
Det skal man øve sig i at kunne. Til gengæld er det let at komme i gang. Her er to forslag: 
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Næste gang du møder en idé, der bringer dig så meget ud af komfortzonen, at du straks har lyst til at 
afvise den, så aftal med dig selv, at du de første 10 minutter vil være undersøgende og anerkenden-
de. 
 
Næste gang du hører om et problem, så forsøg at blive i problemet så længe som muligt. De fleste 
af os er trænet i at komme med løsninger med det samme. Lad være! Undersøg i stedet de grund-
læggende problemstillinger bag – så er der stor sandsynlighed for, at I sammen finder frem til helt 
anderledes løsninger. Løsninger, der oftest er langt enklere og billigere end vores gængse standard-
forslag. 
 

• Hvad nu hvis politikere anerkendte, at innovation er noget man skal lære? 
 

• Hvad nu hvis politikerne lod borgerne klæde sig på til innovation? 
 
 

10. Aktuelle bidrag fra administrationen 

Mange kommuner er allerede godt i gang med nytænkningen og gør forsøg med, hvordan politiker-
ne kan inddrages i udviklings- eller innovationsforløb fra start. Dem bringer vi videre her til inspira-
tion: 

• I forbindelse med valget har nogle kommuner planer om – allerede inden årsskiftet - at in-
terviewe de nyvalgte om, hvordan de vil påtage sig lederskabet for fremtidens velfærds-
kommune. Svarene bruges til at opstille en strategi for arbejdet i det nye byråd. 

• Det er en udfordring for den offentlige administration at levere sagsfremstillinger, der ikke 
er færdige, for vi er opdraget til at sagerne skal være i orden; men derved kommer admini-
strationen også til at lukke politikerne ude fra de politiske valg. Nogle kommuner har gode 
erfaringer med at lade politikerne stille den opgave, som administrationen skal løse. På den 
måde inddrages politikerne i de tidligste valg i stedet for at få løsningen forelagt. 

• For ikke at udfordre de stående (og besluttende) udvalg er det en god idé at nedsætte under-
søgelsesgrupper, når nye emner og områder kommer op. 

• Flere kommuner leger med mødeformerne og lader andre end de sædvanlige stå for mødele-
delsen; opstiller spilleregler for dialogen og gør forsøg med at mødes i andre fysiske rum. 

• Når politikerne skal i gang med nye store opgaver (som f. eks en folkeskolereform) er det en 
god idé at begynde med en vision om, hvad det kan komme til at betyde for barnet og lærin-
gen – frem for at tale om normeringer og manglende ressourcer. 

 
De forsøg og vores viden i øvrigt bringer os frem til det sidste Hvad nu hvis-spørgsmål, som ganske 
enkelt lyder: 
 

• Hvad nu hvis administration og politikerne sammen drøfter, hvordan den politiske dialog 
fremmes? 

 
. 
 
 
 
 


