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Udarbejdet i samarbejde med Ny Holbæk Kommune 



Sommeren 2006 

1. Indledning 

Den lokale netværksstyrings ABC er forfattet af Eva Sørensen og Jacob Torfing fra 

Roskilde Universitetscenter som led i et kompetenceudviklingsprojekt i Ny Holbæk 

Kommune. Der er fra februar til april 2006 blevet afholdt en række seminarer med 

henholdsvis politikere, embedsmænd, organisationer, foreninger og borgere, hvor 

konceptet og perspektiverne for de nye lokalfora i Ny Holbæk Kommune er blevet 

belyst og diskuteret. Formålet har været at skabe et fælles sprog, nogle fælles 

forventninger og en fælles forståelse af de forskellige parters rolle i udviklingen af de 

nye lokalfora. Kronen på værket var afholdelsen af en velbesøgt konference i 

slutningen af april, hvor alle de involverede parter i fællesskab diskuterede den lokale 

netværksstyrings muligheder, udfordringer og redskaber. 

 

For yderligere at ruste parterne til opgaven med at få de nye lokalefora til at blive en 

succes har vi i dette lille skrift samlet en række centrale pointer og ideer, der kan 

tjene som et fælles referencepunkt i det fremtidige arbejde. Selvom mange måske 

synes, at de har et klart billede både af konceptet som sådan og af deres egen rolle i 

de nye lokalfora, så kan det være godt at have noget på skrift, som man kan vende 

tilbage til og bruge som grundlag for diskussionen af, hvordan de nye udfordringer 

tackles. 

 

Vi begynder med en afklaring af selve konceptet for de nye lokalfora. Hvad er 

baggrunden for de nye lokalfora, og hvad er deres indhold og perspektiver? Derefter 

kigger vi nærmere på den netværksstyring, som de nye lokalfora danner ramme for. 

Efter diskussionen af hvad netværksstyring er for noget, tager vi fat på spørgsmålet 

om, hvordan man kan styre de i udgangspunktet selvregulerende styringsnetværk ved 

hjælp af det, vi vil kalde metastyring. Vi tager herefter fat på diskussionen af de nye 



roller som politikere, administratorer, foreninger og borgere skal spille i 

netværkssamfundet. Dernæst rejses spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre, at lokale 

styringsnetværk bidrager til en demokratisk samfundsstyring. Her er det begrebet om 

demokratisk forankring, der står i centrum. Afslutningsvis præsenteres nogle ideer til, 

hvordan man kan få de nye lokalfora til at fungere ved at bruge forskellige konkrete 

redskaber. 

 

Vi håber, at ABC’en vil stimulere den fortsatte debat om, hvordan det repræsentative 

demokrati i praksis kan suppleres med en lokal demokratisk netværksstyring baseret 

på aktiv inddragelse af relevante og berørte parter.  

2. Lokalfora 

Kommunalreformen har skabt et nyt kommunalt danmarkskort med større kommuner. 

Et eksempel herpå er Ny Holbæk Kommune, der er resultatet af en sammenlægning 

af fem mindre kommuner. I de nye store kommuner kan der opstå bekymring for, 

hvordan man sikrer, at lokalområderne og de lokale borgere bliver hørt. Nogle vil 

måske føle, at der er længere til politikerne og rådhusadministrationen, end der var 

tidligere. Samtidig kan der også være bekymring for, hvordan den kommunale styring 

når ud i alle krogene af de nye store kommuner. 

 

Løsningen på problemet med en voksende afstand mellem borgere og politiske 

beslutningstagere kan være etableringen af en række geografisk afgrænsede lokalfora, 

hvor borgere, foreninger og organisationer kommer i dialog med hinanden og med 

lokale institutionsledere, brugerråd og politikere. Lokalfora er lokale 

netværksdannelser, der bidrager til udviklingen af den lokale bæredygtighed og 

skaber en fast ramme for dialog med kommunen. 

 

Lokalfora som tredjegenerations lokaldemokrati 



Lokalfora bidrager til udviklingen af det lokale demokrati, idet de udgør et vigtigt 

supplement til det repræsentative demokrati, hvor 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan holdes ansvarlige for den overordnede 

styring, men hvor vælgerne sjældent har indflydelse på de mange små og store 

styringsbeslutninger, der træffes i løbet af valgperioden. Lokalfora kan ses som en 

form for tredjegenerations lokaldemokrati. Første generation omfattede etableringen 

og udbredelsen af brugerbestyrelser i slutningen af 80’erne. Her kunne man som 

bruger få mulighed for at blive hørt og komme med indstillinger, men den egentlige 

indflydelse på den offentlige service var begrænset. Anden generation var forsøgene 

med lokalråd og bydelsråd i 90’erne. Her blev der delegeret kompetence til nogle 

valgte politikere og/eller foreningsrepræsentanter, som fik en slags monopol på at 

repræsentere lokalbefolkningen og ofte fungerede som en bremse på etableringen af 

mere uformelle og dynamiske netværksdannelser. Den tredje generation af 

lokaldemokrati er etableringen af lokale fora som danner rammen for udviklingen af 

en mangfoldighed af styringsnetværk omkring lokale problemer, ideer og projekter. 

Lokalfora er tænkt som et ubureaukratisk mødested for alle, der gerne vil være med 

til at udvikle lokalområdet i samspil med andre. Folk der eksempelvis gerne vil 

arbejde med forbedring af stisystemer, udbygning af idrætsfaciliteter, byfornyelse, 

styrkelse af kulturlivet, osv. kan møde op og finde nogle ligesindede, som de kan 

netværke med, så de bliver i stand til at gøre en konkret forskel i hverdagslivets 

politik.  

 

Hvad er lokalfora? 

Politikerne i sammenlægningsudvalget har enstemmigt vedtaget et koncept for de nye 

lokalfora i Ny Holbæk Kommune. Ifølge dette koncept er lokalfora: 

  

• Et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for lokale kræfter 

 



Lokalfora er åbne for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, organisationer, 

virksomheder, brugerråd og lokale institutionsledere. Alle kan frit møde op til 

møderne og give deres besyv med, og alle deltager formelt set på lige fod i 

diskussioner og beslutninger. Hvis man i nogle lokalfora vælger at etablere en fast 

koordinationsgruppe i relation til et lokalforum betyder det ikke, at medlemmerne af 

denne gruppe har monopol på at repræsentere lokalfora, eller at de kan bestemme, 

hvem der må og hvem der ikke måde være med i arbejdet. 

 

• En platform for etablering og koordination af konkrete projekter, aktiviteter 

og netværk 

 

De lokale kræfter mødes og diskuterer lokale ønsker, problemer, udfordringer og 

muligheder og kan i forlængelse heraf lave forskellige netværk og arbejdsgrupper, 

der arbejder med forskellige projekter og aktiviteter. Arbejdet i de forskellige 

arbejdsgrupper og netværk koordineres på åbne fællesmøder, hvor man gensidigt 

understøtter og inspirerer hinandens arbejde og koordinerer aktiviteterne, så man 

undgår at gå i vejen for hinanden. 

 

• Uden formel kompetence og driftsansvar, men en naturlig hørings-, dialog- 

og kontraktpart for kommunen 

 

Lokalfora har ikke nogen formelle kompetencer, men består af kompetente og 

vidende aktører, der i mange tilfælde vil være i stand til at klare tingene selv. De har 

ikke nogen tunge driftsopgaver, men er frie til at arbejde med de ting, som deltagerne 

brænder for. Lokalfora spiller ikke desto mindre en vigtig rolle for kommunen, idet 

de udgør en naturlig høringspartner i forhold til beslutninger og sager, der vedrører 

lokalområdet. Kommunen er løbende i dialog med de enkelte lokalfora om nye tiltag, 



og det vil være muligt at indgå kontrakter eller aftaler med kommunen om løsning af 

specifikke opgaver. 

 

• Forbundet til kommunen gennem dialogmøder, kontakt til administrative 

tovholdere og deltagelse af lokale institutionsledere 

 

Man har mange steder forsøgt at etablere lokale fora for borgerdeltagelse, men det 

særlige ved modellen i Ny Holbæk Kommune er, at de nye lokalfora er tæt forbundet 

med det formelle politiske system og opfattes som en integreret del af den samlede 

politiske styringsmodel. Lokalfora er således forbundet med kommunen gennem: a) 

regelmæssige møder med de kommunalpolitikere, der sidder i de fem dialogudvalg 

under kommunalbestyrelsen; b) kontakt til én af de fire centrale administrative 

tovholdere i kommunen; og c) deltagelse af offentlige institutionsledere. 

Kommunikationen mellem det lokale niveau og det centrale rådhusniveau i 

kommunen sikres endvidere gennem kommunens hjemmeside, e-mails og skriftlige 

henvendelser til de lokale kontaktpersoner. 

 

Hvorfor lokalfora? 

Lokalfora er platforme for dannelse af lokale styringsnetværk. Der kan i hovedsagen 

opregnes tre gode argumenter for, hvorfor lokal netværksstyring giver et positivt 

bidrag til samfundsudviklingen. 

 

For det første kan lokale styringsnetværk hjælpe til at realisere de voksende 

styringsambitioner i et samfund, der bliver mere og mere komplekst, opsplittet og 

dynamisk. Der stilles i dag et voksende krav om, at den offentlige styring skal være 

vidensbaseret, fremsynet, træfsikker, fleksibel og lydhør. Problemet er bare, at det 

samfund, der skal styres, bliver stadigt sværere at styre. Det skyldes, at flere og flere 

problemer griber ind i hinanden, at antallet af selvstændige organisationer, 



institutioner og styringsniveauer forøges, og at forandringshastigheden i det sociale, 

økonomiske og politiske liv vokser. Løsning på dette dilemma er, at de offentlige 

myndigheder i højere grad end tidligere må styre på afstand ved at mobilisere og 

inddrage forskellige organisationers, virksomheders og borgeres viden, energi og 

ressourcer. De offentlige myndigheder har i stigende grad måtte erkende, at ingen 

aktør – hvad enten den er privat eller offentlig – kan styre alene, og at styring i dag 

kræver tværgående samarbejde og forhandling med alle de relevante og berørte parter.  

 

For det andet er lokale styringsnetværk et glimrende middel til at løse en række 

indviklede og udviklingsorienterede opgaver, idet sådanne opgaver ofte kræver, at en 

lang række aktører får diskuteret og afklaret, hvad problemet egentlig er, hvilke 

målsætninger man skal forfølge, hvordan den optimale løsning ser ud, og hvordan 

forandringerne kan gennemføres ved fælles hjælp og fælles ansvar. 

 

For det tredje kan lokale styringsnetværk føre til en styring, der både er mere effektiv 

og mere demokratisk. Styringsnetværk forvandler borgere, foreninger, organisationer 

og virksomheder til ’medproducenter’ af offentlig styring. Derved øges mængden af 

relevante input til det politiske system, hvilket fører til mere kvalificerede 

beslutninger. Samtidig øges den politiske deltagelse, indflydelse og kontrol, hvilket 

styrker demokratiet. 

 

‘What is in it for me?’ 

Lokalfora giver helt klart en samfundsmæssig styringsgevinst, men samtidig giver de 

også de enkelte netværksdeltagere en væsentlig gevinst. Hvilken gevinst, der er tale 

om, afhænger imidlertid af, hvilken gruppe man tilhører. Der er således forskellige 

svar på spørgsmålet ’what is in it for me’, alt efter om man er politiker/administrator, 

eller om man er borger/forening/virksomhed. 

 



Politikernes og administratorernes gevinst ligger først og fremmest i, at etableringen 

af velfungerende lokalfora kan medvirke til at aflaste det politiske system gennem 

øget lokal selvstyring. Hvis de lokale civilsamfund klarer flere ting selv uden 

nødvendigvis at inddrage det politiske niveau, frigives der tid, energi og ressourcer til 

en mere strategisk styring på det overordnede plan. En anden gevinst for politikerne 

og embedsmændene ligger i, at inputtet fra diverse lokalfora vil medvirke til at 

forbedre beslutningsgrundlaget for kommunens beslutninger på de forskellige 

politikområder. Dialogen med lokalfora vil sikre en bedre problemidentifikation og 

en klarere fornemmelse af borgernes, foreningernes og virksomhedernes ønsker og 

præferencer. Sidst men ikke mindst vil lokalfora medvirke til at skabe en større 

ansvarlighed overfor fælles løsninger. Det er en kendt sag, at man føler sig mere 

forpligtet overfor gennemførelsen af beslutninger og løsninger, som man selv har 

været med til at udforme. 

 

Borgernes, foreningernes og virksomhedernes gevinst ligger først og fremmest i, at 

lokalfora kan medvirke til at øge det lokale engagement og styrke det lokale 

fællesskab og dets evne til selvstyring. Muligheden for større lokal indflydelse og 

oplevelsen af, at ’vi kan sammen i fællesskab’, vil styrke troen på egne kræfter og 

styrke udviklingen af bæredygtige lokalområder, hvor det er rart at leve og bo. For 

det andet vil dialogen med politikere og embedsmænd give bedre muligheder for en 

løbende indflydelse på konkrete beslutninger, der vedrører lokalområdet. Endelig vil 

samspillet med politikerne øge indsigten i og forståelsen for politikernes 

målsætninger og prioriteringer, sådan at de lokale foreninger og virksomheder bedre 

kan manøvrere i forhold til disse.  

 

Succeskriterier for lokalfora 



Gevinsterne ved etableringen af de nye lokalfora er en vigtig drivkraft i arbejdet og 

baner vejen for deres succes. Men hvad er kriterierne for at vurdere, om de er en 

succes? Et godt bud vil være at kigge på, om de lokale fora formår: 

 

1. At etablere åbne og aktive fora for lokal netværksstyring 

 

2. At øge det lokale fællesskabs evne til selvstyring gennem tværgående 

samarbejde mellem relevante og berørte parter i lokalområdet 

 

3. At forbedre vidensgrundlaget for den kommunale styring samt kvaliteten 

af denne 

 

4. At forbedre det lokale demokrati gennem øget deltagelse, styrkelse af 

deltagernes politiske og demokratiske kompetencer, forbedret dialog og 

øget lydhørhed  

 

Med andre ord er de lokale fora en succes, hvis de er i stand til at sikre en fri og aktiv 

deltagelse i lokalområderne, at styrke lokalsamfundets evne til selvstyring, forbedre 

den kommunale styring og fremme demokratiske beslutningsprocesser. 

 

Betingelserne for succes 

At lave lokale demokratieksperimenter er at bevæge sig ud i usikkert farvand fuld af 

farlige klippeskær, der kan få båden til at springe læk. Selvom man er indstillet på at 

give det nye en chance, og tror og håber, at eksperimentet bliver en succes, så er der 

ikke nogen garanti for, at det lykkes. Der er mange ting, der skal flaske sig, for at de 

nye lokalfora bliver en succes, og det er langt fra alle aspekter ved den foranstående 

proces, der kan styres.  

 



Men chancen for at det lykkes at forny det lokale demokrati gennem etablering af 

lokale styringsnetværk vil alt andet lige være meget større, hvis: 

 

• Forventningerne til, hvad det kaster af sig, ikke er alt for høje, og 

utålmodigheden efter at se hurtige resultater ikke er alt for stor 

 

• Lokalområder med et lavt aktivitetsniveau ikke bliver en bremse for 

lokalområder, hvor der er fuld fart fremad 

 

• Man har is i maven, når der begynder at komme konflikter, og at konflikter 

ses som noget positivt og konstruktivt – som noget, der bidrager til at skærpe 

argumenterne og giver grobund for udvikling af konkurrerende projekter 

 

• Der skabes tillid mellem parterne, sådan at man forventer sig det bedste og 

ikke det værste af hinanden og tør åbne sig overfor hinanden og sætte noget 

på spil 

 

• Etablering af lokalfora ses som en læreproces med plads til eksperimenter, 

skæverter, løbende præciseringer og politiske justeringer 



3. Netværksstyring 

Det primære formål med dannelsen af lokalfora er at skabe en ramme for etableringen 

og koordineringen af lokale styringsnetværk og at bygge bro mellem disse netværk 

og det kommunale repræsentative demokrati. Men samtidig kan lokalfora også i sig 

selv ses som et styringsnetværk. Styringsnetværk anvendes i stigende grad på både 

det lokale, nationale og transnationale (EU) niveau. Det sker stort set inden for alle 

politikområder og i stort set alle de vestlige lande. Vi skal i dette afsnit se nærmere på, 

hvad styringsnetværk er for noget, men lad os først se nærmere på netværksstyringens 

historiske baggrund. 

 

En lang dansk tradition for netværksstyring 

I Danmark har vi historisk set haft en unik kombination af en stærk stat og et stærkt 

civilsamfund. Vi fik tidligt udviklet en stærk og moderne stat, der i kraft af den 

fredelige borgerlige revolution i 1848 kunne fortsætte sin udvikling helt frem til i dag. 

Samtidig har vi også en stærk grundtvigiansk tradition for, at borgerne engagerer sig i 

foreninger og organisationer, som får indflydelse og gør en forskel. Spaltningen 

mellem den stærke, moderne stat og det stærke, velorganiserede civilsamfund 

afspejles i det faktum, at vi som det eneste land i verden har to nationalsange: Kong 

Christian som er sangen om den stærke stat, og Der er et yndigt land, som er det 

stærke civilsamfunds sang.  

 

Kløften mellem stat og civilsamfund har skabt et naturligt behov for at bygge bro på 

tværs gennem etablering af styringsnetværk, der gennem tiden har haft forskellige 

navne: korporatisme, neokorporatisme, forhandlingsøkonomi, mv. Netværksstyring 

er således ikke i sig selv et nyt fænomen. Det nye er, at styringsnetværk i stigende 

grad ses som et effektivt og demokratisk supplement til de traditionelle 

styringsformer: hierarki og marked. Politikerne har tidligere været noget skeptiske 



overfor inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder i den offentlige styring, 

men denne skepsis er i dag på retur. Samtidig ser man, hvordan Verdensbanken, EU, 

ministerier, tænketanke, mv. i stigende grad anbefaler, at man anvender netværk 

mellem de relevante og berørte parter som middel til politikformulering såvel som til 

gennemførelse af vedtagne politikker indenfor de forskellige politikområder. I 

kommunerne har vi allerede en række formelt nedsatte styringsnetværk i form af 

Handicapråd, Integrationsråd og Lokale Beskæftigelsesråd. Lokalfora er også formelt 

set nedsat af kommunalbestyrelsen, men der er betydelige lokale frihedsgrader, og 

lokalfora er ikke bundet til et bestemt politikområde. 

 

Netværksstyring som begreb 

Netværksstyring er blevet så populær, at litteraturen om emnet er vokset de fleste 

over hovedet. Den generelle definition af styringsnetværk, som man finder i 

litteraturen, ser styringsnetværk som: 

 

• En relativ stabil, frivillig og ligeværdig sammenslutning af private og 

offentlige aktører 

 

• Der er knyttet sammen på grund af deres gensidige behov for at udveksle 

ressourcer, men bevarer deres evne til selvstændig handling 

 

• Og samarbejder gennem løbende forhandlinger 

 

• Som finder sted indenfor for et relativt selvreguleret fællesskab baseret på 

bestemte regler, normer, vidensformer og fælles forestillinger 

 



• Og bidrager til formuleringen og implementeringen af offentlig styring i en 

bred forstand af ideer, planer, problemopfattelser, løsningsforslag og 

konkrete tiltag 

 

 

Denne definition af styringsnetværk passer rigtig godt på de nye lokalfora. Der er 

både offentlige og private parter. Drivkraften i sammenknytningen af disse er 

erkendelsen af, at man lokalt kan opnå bedre resultater ved at udveksle de forskellige 

parters ressourcer i form af gode ideer, lokale erfaringer, frivillig indsats, offentlige 

midler, formel autoritet, mv. Samtidig er det klart for alle, at deltagerne i netværket 

ikke kan bestemme over hinanden, men hver især bevarer evnen til selvstændig 

handling. De forskellige parter vælger at indgå i et frivilligt og ligeværdigt 

samarbejde med hinanden, og beslutninger træffes på baggrund af diskussion og 

forhandling, der nogle gange fører til enighed og andre gange til konflikter eller 

kompromisser. Samarbejdet reguleres af regler og normer, som netværket selv er med 

til at udforme, og beslutningerne er ikke dikteret fra oven, selvom 

kommunalpolitikerne ofte vil have stor indflydelse på de lokale netværks muligheder 

og betingelser. Resultatet af det lokale netværkssamarbejde er beslutninger, projekter 

og aktiviteter, som bidrager til den offentlige styring og udvikling af lokalområderne. 

 

 

Forskellige former for styringsnetværk 

Ligesom styringsnetværk i praksis går under mange forskellige betegnelser, så tager 

styringsnetværk i virkelighedens verden mange forskellige former. Hvordan 

styringsnetværkene konkret ser ud og er organiseret, varierer fra land til land og fra 

område til område, men generelt kan man skelne mellem styringsnetværk, der er: 

 

• Lokaliseret indenfor en enkelt organisation eller mellem flere organisationer 



• Etableret på initiativ af centrale myndigheder eller selvgroede 

• Formelle og med klare nedskrevne regler eller uformelle og baseret på 

normer og vaner 

• Lukkede eller åbne overfor omverdenen eller åbne overfor omverdenen. 

• Fasttømrede og med fast deltagerkreds eller løst organiserede med skiftende 

deltagelse 

• Permanente eller kortvarige 

• Orienteret mod generelle samfundsproblemer eller orienteret mod en bestemt 

sag 

• Orienteret mod politikformulering eller orienteret mod udførelsen af politiske 

beslutninger 

 

Det er for tidligt at sige præcis, hvilken type af netværk de nye lokalfora bliver, men 

forventningen er vel, at de tager form af relativt uformelle, åbne, løst organiserede 

netværk med skiftende besætning, men med en bred orientering mod lokalområdet, 

der både er involveret i formuleringen og udførelse af politiske beslutninger. 

Deltagerne i disse styringsnetværk er en broget mangfoldighed af lokale borgere, 

foreninger, organisationer, virksomheder og netværk mellem disse. 

 

Styring gennem hierarki, marked eller netværk 

Der har gennem 70’erne og 80’erne været mange rapporter om, at den centrale 

statslige styring gennem detaljerede love og forskrifter ikke var tilstrækkelig effektiv 

og fleksibel. Den øgede vægt på markedsstyring i 90’erne har på samme vis ført til en 

lang række rapporter om markeds-styringens manglende evne til at levere en stabil og 

fremsynet styring med udgangspunkt i fælles målsætninger. Udviklingen har 

stimuleret interessen for netværksstyring, som et alternativ til hierarki og marked.  

 



For at forstå netværksstyringens kvaliteter som styringsmekanisme kan det være 

formålstjenligt at sammenligne den med de klassiske former for hierarki og marked. 

De fire vigtigste forskelle mellem hierarki, marked og netværk fremgår af tabel 1: 

 

 

 Tabel 1: Sammenligning af hierarki, marked og netværk 

  

Hierarki 

 

 

Marked 

 

Netværk 

 

Antallet af 
aktører: 
 

 

Der er én 

dominerende aktør: 

stat, region eller 

kommune 

 

 

Der er uendelig 

mange sælgere og 

købere på markedet 

 

Der er en række 
relevante og berørte 
aktører, der 
samarbejder 
 

 

Relationen 

mellem 

aktørerne: 

 

 

Borgere, 

virksomheder og 

foreninger er 

underordnede den 

offentlige 

myndighed 

 

 

Den enkelte køber 

og den enkelte 

sælger er 

fuldstændig 

uafhængige af 

hinanden 

 

 

Der er en gensidig 

afhængighed 

mellem parterne 

 

Beslutninger 

baseret på: 

 

 

Skabelsen af et 

politisk flertal for 

en bestemt 

 

Procedurer, der 

garanterer fri 

konkurrence 

 

Forhandlinger, der 

fører til varierende 

grader af enighed 



holdning eller 

værdi 

 

 

Overholdelse af 
beslutninger 
sikres af: 
 

 

Trussel om retslige 

sanktioner 

 

Trussel om 

økonomisk ruin 

 

Tillid og gensidig 

forpligtelse overfor 

hinanden 

 

 

Figuren viser tydeligt, at der er store forskelle mellem de tre styreformer, der hver 

især har fordele og ulemper. Forskellene betyder, at styring i dag må starte med at 

finde ud af, hvilken af de tre styreformer, der egner sig bedst i forhold til en given 

opgave. 

 

Hvis den offentlige styring handler om lovbaseret myndighedsudøvelse, f.eks. i 

forhold til skatteligning eller tvangsfjernelse af børn, er den hierarkiske statsstyring 

klart at foretrække. Hvis det derimod handler om produktion og levering af simple og 

velafgrænsede varer og tjenesteydelser, så er markedet en oplagt styringsmekanisme. 

Til gengæld kan styringsnetværk med fordel anvendes, når den offentlige styring 

retter sig mod såkaldte ’wicked problems’, hvor der er uklarhed om, hvad problemet 

og målsætningen er, et stort behov for specialiseret viden, mange forskellige 

interessenter og en stor risiko for konflikter.  

 

Der er mange problemer i den offentlige styring, der har form af ’wicked problems’. 

Hvis man f.eks. skal gøre noget ved det voksende problem med overvægtige børn, så 

er det ikke indlysende, hvad problemet egentlig er, hvilke løsninger der kan komme 

på tale, og hvordan de kan føres ud i livet. Det vil derfor være oplagt at etablere et 

styringsnetværk omkring den problemstilling. Det samme ville være tilfældet i 



forhold til udviklingen af kulturlivet, forbedringen af forholdene for de ældre 

medborgere, styrkelsen af integrationsindsatsen, byfornyelse, mv.  

 

Netværksstyring er på sådanne områder et godt alternativ til hierarkisk lovstyring og 

markedsstyring baseret på udbud og efterspørgsel. Men man skal dog ikke glemme, 

at netværksstyring også i visse henseender udgør et vigtigt supplement til de 

traditionelle styreformer i form af hierarki og marked. 

 

Den hierarkiske detailstyring ’oven-fra-og-ned’ gennem love og forordninger har, 

under indflydelse af New Public Management-tankegangen, ændret karakter. 

Politikernes opgave er i stigende grad at definere de overordnede rammer og 

målsætninger for den administrative drift i kommunerne. Problemet er bare, at 

politikerne nogle gange har svært ved at formulere de overordnede rammer og 

målsætninger, fordi de har for lidt konkret viden om, hvordan tingene fungerer i 

praksis, ligesom de kun i begrænset omfang har lejlighed til at delagtiggøre borgerne 

i baggrunden for de beslutninger, som de træffer. Her kan etablering af 

styringsnetværk i tilknytning til den strategiske politiske planlægning være et godt 

redskab til at sikre vidensudveksling og dialog mellem politikere og de berørte parter. 

 

Markedsstyringen har også taget fart i de senere år med privatiseringer og 

udliciteringer af offentlig service. Problemet er her, at samspillet mellem de private 

parter indbyrdes og mellem de private og offentlige parter ofte præges af mistillid og 

konkurrence, hvilket hindrer en fri udveksling af viden, erfaringer og metoder og 

fører til indgåelse af nogle detaljerede kontrakter og kontrolsystemer, der gør den 

offentlige styring næsten lige så ufleksibel som med den bureaukratiske styring, som 

reformerne af den offentlige sektor ellers netop har haft til formål at slippe af med. 

Mange af disse problemer kan løses gennem etablering af styringsnetværk, der kan 



medvirke til at skabe tillid mellem parterne ved at erstatte konkurrencetænkningen 

med dialog og samarbejde. 

 

Netværksstyringen har således en central værdi både som alternativ og som 

supplement til andre styreformer. Styringsnetværk har imidlertid ligesom hierarki og 

marked sine stærke og svage sider, som gør det nødvendigt at styre 

styringsnetværkene gennem metastyring. 



4. Metastyring af netværk 

Om netværksstyring ender med at give et positivt bidrag til løsningen af offentlige 

styringsopgaver eller ej, er et åbent spørgsmål, for samtidig med at den potentielt kan 

blive en gevinst, følger der også en række potentielle problemer i dens kølvand.  

 

Gevinster ved netværksstyring 

På gevinstsiden tæller, at netværksstyringen kan gøre det muligt at nyde godt af 

civilsamfundets mange ressourcer i bestræbelserne på at løse de mange opgaver, som 

den offentlige sektor står overfor at skulle løse. Med andre ord åbner 

netværksstyringen muligheden for at øge den samlede mængde af ressourcer, der er 

til rådighed for den offentlige opgaveløsning. Netværksstyring giver også mulighed 

for en bedre opgaveløsning, i og med at der skabes et bedre vidensgrundlag for de 

beslutninger, der træffes. Endvidere fremmer styringsnetværk en mere fleksibel 

tilpasning af den offentlige styring, så den i højere grad tilpasses de specifikke 

forhold, der er til stede et givet sted og i en given situation. Der er også stor 

sandsynlighed for, at styringsnetværk øger de involverede parters ansvarlighed og i 

det hele taget bidrager til at øge legitimiteten omkring de beslutninger, der træffes. 

Endelig kan styringsnetværk give borgere, foreninger og virksomheder nogle 

erfaringer med politisk deltagelse, der øger deres politiske selvtillid, deres tillid til 

systemet og deres evne til at sætte sig igennem og opnå indflydelse på de forhold, der 

har betydning for det lokale hverdagsliv.     

 

Problemer ved netværksstyring 

Der knytter sig imidlertid også en række potentielle problemer til netværksstyringen. 

Det kan være svært at mobilisere og aktivere alle de relevante borgere, foreninger og 

virksomheder. Konsekvensen heraf kan blive, at de aktive borgere får langt mere 

indflydelse end de mindre aktive, eller at de lokale aktiviteter går helt eller delvist i 



stå. I og med at styringsnetværk er skrøbelige, idet de ikke holdes sammen af andet 

end deltagernes vilje til at være med, er de i stadig fare for at gå i opløsning. Det 

betyder bl.a., at de kan have vanskeligt ved at håndtere konflikter og kan have svært 

ved at tage de lange seje træk, der kræver en høj grad af vedholdenhed. Endvidere 

kan det være et problem, at styringsnetværk, fordi de er baseret på forhandling, 

træffer uklare beslutninger, som ikke giver klare handleanvisninger eller pejlemærker. 

Endelig kan styringsnetværk være præget af en vis grad af netværksegoisme, der gør 

dem ude af stand til at forholde sig til en lidt bredere offentlig dagsorden. Det kan 

begrænse muligheden for at involvere dem i løsningen af opgaver, der har en mere 

generel og almen karakter. 

 

Metastyring 

Kunsten består i at udvikle og fremme de potentielle gevinster ved netværksstyringen 

og begrænse problemerne. Midlet hertil er en bevidst og målrettet politisk og 

administrativ styring af de selvregulerende styringsnetværk, der på den ene side 

påvirker netværkenes funktionsmåde i en ønsket retning, men på den anden side ikke 

underminerer netværkenes råderum for selvstyring. Denne form for styring af 

selvstyring kaldes metastyring. Metastyring kan udøves på følgende fire måder: 

 

1) Gennem fastlæggelsen af netværksdesign. Det, der designes, er ikke, hvad der 

skal foregå i netværkene, men hvem der skal være med til at selvstyre, hvordan 

der kan styres, og hvilke emner og problemstillinger der kan tages op. Det er 

bl.a. det, som politikerne og administratorerne i Ny Holbæk Kommune har 

gjort i forbindelse med indførelsen af lokalfora, når de stiller krav om, at 

lokalfora skal være åbne for alle. 

 

2) Via fastsættelsen af de overordnede politiske, økonomiske og diskursive mål og 

rammer indenfor hvilke, der kan selvstyres. Kommunen kan eksempelvis 



formulere en overordnet diskursiv fortælling om kommunen: dens fortid, 

identitet og fremtid. Politikerne kan i forlængelse heraf formulere en 

kommunal børnepolitik, således at de selvstyrende netværk, der har berøring 

med dette område, må holde sig indenfor denne ramme, hvis de vil have støtte 

og opbakning til deres aktiviteter. 

 

3) I form af processtyring. Her består opgaven i at hjælpe og fremme 

netværksstyringen gennem administrativ bistand, gennem medvirken til 

konfliktløsning og gennem iværksættelse af særlige tiltag, der understøtter 

svage grupper. Denne form for metastyring forudsætter, at metastyringen 

udøves i tæt kontakt og samarbejde med de selvstyrende netværk. I Ny Holbæk 

Kommune er denne opgave lagt i hænderne på de administrative tovholdere, 

som man har tilknyttet det enkelte lokalforum.  

 

4) Ved hjælp af netværksdeltagelse. Her påvirkes arbejdet i styringsnetværket 

gennem aktiv deltagelse i netværkene. I Ny Holbæk Kommune sker det bl.a., 

når kommunale institutionsledere deltager i styringsnetværk, hvor de både har 

en tæt relation til kommunen men samtidig deltager i netværkene på lige vilkår 

med de andre netværksdeltagere. Den væsentlige opgave for institutionslederne 

består i den sammenhæng i hverken at fylde for meget eller for lidt.   

 

De fire forskellige formers særlige karakteristika er sammenfattet i tabel 2:  

 

Tabel 2: Metastyringens forskellige former 

 

 

 

 

Kraftig indgriben: 

 

Svag indgriben: 



 

Udøves på afstand: 

 

 

Netværksdesign 

 

Mål- og rammestyring 

 

Udøves tæt på:  

 

 

Netværksdeltagelse 

 

Processtyring 

 

 

Krav til metaguvernøren 

En effektiv udøvelse af metastyring stiller en række krav til udøveren af metastyring 

– man kan kalde vedkommende for metaguvernøren. En effektiv udøvelse af 

metastyring handler om at finde den rette balance mellem overstyring og understyring. 

På den ene side er det nødvendigt, at metaguvernøren har en vis grad af is i maven og 

tør at give slip på tøjlerne og give en væsentlig grad af handlerum og indflydelse til 

de selvstyrende netværk, for uden et sådant handlerum for selvstyring mister 

netværkene deres energi og virkelyst. På den anden side er der behov for, at 

netværksstyringen hjælpes på vej og målrettes gennem forskellige former for 

metastyring. Kort og godt skal man som metaguvernør mestre udøvelsen af en 

overordnet strategisk og målrettet påvirkning af styringsnetværkene gennem 

fastsættelsen af nogle overordnede rammer, der giver retning uden at syre ned i 

detaljen; gennem målrettet netværksdesign, der betoner og skaber gensidig 

afhængighed mellem forskellige grupper og personer; gennem processtyring og 

deltagelse i styringsnetværk på de vilkår, der gælder for et netværkssamarbejde 

mellem gensidigt afhængige deltagere; og gennem skabelsen af optimale rammer for 

en tæt og vedvarende dialog mellem metaguvernøren og de selvstyrende netværk. I 

den forbindelse er det afgørende, at metaguvernøren ikke alene målretter sin 

metastyring mod at sikre den højest mulige effektivitet i selvstyringen, men også 

påtager sig den opgave, der ligger i at sikre demokratiet heri. Netværksstyring fordrer 



nemlig også udviklingen af et netværksdemokrati, dvs. et demokrati, hvor valgte 

politikere udøver politisk styring i tæt samspil med de berørte og involverede parter. 



5. Nye roller 

Indførelsen af netværksstyring og netværksdemokrati udfordrer både de traditionelle 

politiker- og administratorroller, og de roller som private foreninger og borgere plejer 

at spille i den demokratiske samfundsstyring.  

 

Politikerrollen 

Hvad angår politikerrollen, så lægges der med netværksstyringen op til, at politikerne 

skal opgive den traditionelle politikerrolle og påtage sig rollen som metaguvernør. 

Den traditionelle politikerrolle tildeler politikerne rollen som suveræn 

beslutningstager, der har den fulde og legitime ret til at træffe alle politiske 

beslutninger af relevans for den offentlige styring. Prisen herfor er til gengæld, at 

politikerne står med det fulde ansvar for effekterne af disse beslutninger. De 

suveræne politikere styrer samfundet ved hjælp af lov- og regelstyring, der gør dem i 

stand til at udøve fuld kontrol med administrationen. Politikerne fastsætter love og 

regler, og administratorerne fører dem ud i livet. Ganske vist delegerer politikerne 

ofte detailbeslutninger til administrationen, men de har altid muligheden for at kalde 

denne delegation tilbage og træffe beslutningerne selv. Den traditionelle 

politikerrolles handlerum er fastlagt ved hjælp af to grænsedragninger: grænsen 

mellem offentligt og privat og grænsen mellem politik og administration. Politikerne 

tager sig af det politiske inden for rammerne af det offentlige. 

 

Netværksstyringen lægger op til, at politikerne skal opgive rollen som suveræn 

politiker og i stedet påtage sig rollen som metaguvernøren, der styrer gennem 

regulering af andres beslutningstagen. Politikerne skal altså vænne sig til at se sig 

selv som en ud af mange beslutningstagere, og til at dele ansvaret for de beslutninger 

der træffes med disse andre beslutningstagere. For tiden tales der meget om den mål- 

og rammestyrende politikerrolle. Der er her tale om en meget snæver udlægning af 



den metastyrende politikerrolle, der tildeler politikerne en relativt beskeden rolle i 

samfundsstyringen. En mere gennemslagskraftig metastyrende politikerrolle kan ikke 

nøjes med at styre gennem mål- og rammestyring, men må gøre brug af alle de 

tilgængelige former for metastyring. Det kræver, at politikerne indgår i et tæt 

samarbejde med administrationen og med de selvstyrende netværk. Dermed 

overskrides de traditionelle grænsedragninger mellem politik og administration og 

mellem offentligt og privat. Da der ikke længere kan trækkes faste og permanente 

grænser, bliver det i netværksstyringen en del af den politiske opgave til stadighed at 

tænke over, hvordan kompetencefordelingen og arbejdsdelingen skal være ikke bare 

mellem politikere og administratorer men også mellem det offentlige på denne ene 

side og de (private) selvstyrende netværk på den anden.  

 

Administratorrollen 

Indførelsen af et netværksdemokrati udfordrer også den traditionelle 

administratorrolle. Traditionelt set har administratorernes opgave været at fungere 

som politikernes tjenere, hvis opgave det var at omsætte politikernes beslutninger i 

konkret styring. Det betød, at deres opmærksomhed først og fremmest var rettet op ad 

i hierarkiet mod politikerne. Med henblik på at varetage denne opgave så effektivt 

som muligt udviklede den offentlige administration sig til et bureaukrati baseret på 

lov- og regelstyring, hierarki og faste procedurer og arbejdsformer, hvor ambitionen 

var, at der i toppen var fuld kontrol med, hvad den enkelte administrator foretog sig. 

Ligesom det gjaldt for den traditionelle politikerrolle var administratorernes råderum 

afgrænset med reference til en klar grænsedragning mellem politik og administration 

og mellem det offentlige og det private rum. 

  

Med netværksstyringens fremvækst kommer ikke bare politisk men også 

administrativ ledelse i stigende grad til at tage form af metastyring. Rådhusledelse 

kommer i stigende grad til at tage form af strategisk design af rammerne for de 



selvstyrende netværk, mens en stadig mere central opgave for lokale administratorer 

bliver netværksunderstøttelse og netværksdeltagelse. I denne kontekst indgår lov- og 

regelstyring nu kun som en blandt mange styreformer, hvoriblandt kan nævnes 

kontraktstyring og netværksstyring, og den lovstyring, der udøves, tager i stigende 

grad form af rammelove, der giver rum til lokale fortolkninger og tilpasninger. Den 

stigende mængde af styreformer og styremåder betyder, at selve 

organisationsstrukturen ikke længere opfattes som givet men som noget, der skal 

designes til lejligheden. Det betyder, at metastyring gennem tilrettelæggelsen af 

specifikke institutionelle design bliver en stadig mere central form for metastyring. 

Denne metastyrende rolle ligger langt fra tidligere tiders bureaukratiske, 

ordrefølgende, lovfortolkende administrator.  

 

Administratorernes traditionelle rolle udfordres også ved, at grænsedragningen 

mellem dem selv på den ene side og politikere og private parter på den anden side i 

stigende grad afløses af et tæt samarbejde. Det betyder, at administratorerne i højere 

grad end før må forholde sig aktivt og reflekterende til, hvad der er deres opgave, og 

hvad der kan eller kan overlades til andre. I og med at denne grænsedragning bliver 

mere og mere uklar, må den til stadighed genforhandles og reformuleres. Det tætte 

samarbejde med private aktører betyder endvidere, at administratorerne ikke længere 

alene skal rette deres opmærksomhed opad mod politikerne, men i lige så høj grad 

ned ad mod brugerne og ud ad mod borgergrupper, foreninger og virksomheder. En 

af de helt store udfordringer bliver i den forbindelse at finde en måde at balancere 

hensynet til og fremme brobygningen mellem politikere, brugere og de øvrige 

partshavere. 

 

De private netværksdeltageres rolle 

Også de private netværksdeltagere får nye roller. Traditionelt set har den klare 

grænsedragning mellem den offentlige og den private sektor betydet, at private 



borgere, foreninger og virksomheder har opfattet sig selv som udenfor det politiske 

system, og hvis primære relation til dette system var at stille krav om flere og bedre 

ydelser. Politisk styring blev opfattet som noget, der alene foregik på rådhuset. 

Civilsamfundets aktiviteter blev enten set som ikke-politiske eller som en særlig form 

for interessepolitik, der ikke krævede af deltagerne, at de tænkte mere bredt og tog 

generel stilling til styringen af samfundet som sådan. I et politisk system baseret på 

netværksstyring ændres denne rolle radikalt, i og med at de private borgere, 

foreninger og virksomheder i højere grad end før tildeles rollen som medproducenter 

af offentlig styring, der både har indflydelse på og medansvar for denne styring.  

 

Denne nye rolle lægger op til, at borgere, brugere, virksomheder og foreninger 

fremover ikke skal fokusere så meget på, hvad de ikke kan klare selv, og på hvilke 

krav de kan stille til kommunen, men i stedet på de ressourcer de selv har til rådighed. 

Disse ressourcer omfatter partsviden, idérigdom, netværksrelationer, drivkraft og 

engagement. Kravene bliver derfor omformet til overvejelser om, hvilken form for 

støtte man har brug for for at kunne løse opgaverne selv eller i samarbejde med 

kommunen.   

 

       



6. Demokratisk netværksstyring 

Det skulle nu stå klart, at styringsnetværk under de rette betingelser kan være et 

overordentligt effektivt middel til løsning af offentlige styringsopgaver. Spørgsmålet 

er, om styringsnetværk også er demokratiske. Set ud fra en klassisk 

demokratiopfattelse som den der knytter sig til det repræsentative demokrati, er 

svaret nej, i og med at der ikke holdes frie og åbne valg, hvor alle borgere har lige 

muligheder for at stemme og/eller stille op. Set ud fra et bredere demokratiperspektiv 

rummer styringsnetværk imidlertid en række demokratiske potentialer så som øget 

folkelig deltagelse i beslutningsprocesserne, en bredere demokratisk debat, en 

platform for læring om hvordan man opnår indflydelse i demokratiske 

beslutningsprocesser og øget folkelig legitimitet og opbakning bag de beslutninger, 

der træffes.  

 

En demokratisk forankring af styringsnetværk 

I og med at styringsnetværk ikke umiddelbart kan siges at være demokratiske set ud 

fra en traditionel demokratiopfattelse, er der god grund til at se dem som et 

supplement og ikke som et alternativ til det repræsentative demokrati. 

Styringsnetværk kan ikke det hele, men de kan bidrage med nogle demokratiske 

forankringspunkter som det repræsentative demokrati ikke er i stand til at 

tilvejebringe. Sikringen af styringsnetværkenes demokratiske forankring må for det 

første ske ved, at netværkene kontrolleres af politikerne gennem forskellige former 

for metastyring. Men i og med at metastyring ikke i samme grad som suveræn styring 

er i stand til at kontrollere alle aspekter af den lokale offentlige styring, må denne 

forankring af styringsnetværkene i det repræsentative demokrati suppleres med andre 

demokratiske forankringspunkter. De må, som vist i figur 1, forankres i deltagernes 

bagland, i en bredere kritisk lokal offentlighed, i tilstedeværelsen af konkurrerende 

netværk og i nogle interne demokratiske normer og regler.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Den demokratiske forankring af styringsnetværk  
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Anker 1: Den demokratiske forankring gennem metastyring forudsætter for det første, 

at politikerne spiller en central rolle i udøvelsen af alle former for metastyring. 

Overlades metastyringen af netværkene i for høj grad til administratorer og/eller 

andre, svækker det metastyringens demokratiske karakter. For det andet er det 

væsentligt, at metastyringen ikke bare anvendes ud fra et ønske om at skabe mere 

effektiv selvstyring, men tillige målrettes mod at øge demokratiet i netværkene 



gennem en forstærkning af andre demokratiske forankringspunkter. Det kan bl.a. ske 

gennem en målrettet indsats for at påvirke, hvem der er med i netværkene ved at 

skabe gensidig afhængighed mellem bestemte grupper. En metode hertil kan være at 

politikerne stiller krav om, hvem, der skal være taget i ed lokalt, før man vil behandle 

en sag som netværket har rejst, eller ved at man i forbindelse med udlovning af 

kommunale puljemidler stiller krav om, at bestemte grupper er medansøgere.  Det 

kan også ske ved målrettet understøttelse af bestemte grupper, der af den eller den 

anden årsag har svært ved at deltage og opnå indflydelse i netværkene. Endelig kan 

det ske ved at skabe gode rammer for åben og grundig information om det lokale 

netværksarbejde og god kommunikation mellem de mange netværk og lokalfora og 

mellem disse og kommunen. 

 

Anker 2: Demokratiet kan også fremmes ved, at der er en tæt og løbende kontakt 

mellem netværksdeltagerne og deres bagland. Hvad angår de deltagere, der 

repræsenter den ene eller den anden form for organisation, er det væsentligt, at de har 

en god fornemmelse af, hvad der er belæg for at mene og gøre i forhold til dette 

bagland, og at de gør en indsats for at bringe informationer og viden om netværkets 

aktiviteter videre hertil. Hvad angår enkeltpersoner er baglandet mere diffust, men de 

kan alligevel gøre en indsats for at informere og diskutere netværkets virke med 

andre borgere og berørte, som de møder i deres dagligdag. Det, der her lægges op til, 

er altså ikke et krav om, at deltagerne skal repræsentere nogen i strikt forstand, men 

mere at de bestræber sig på at sikre en god kommunikation og en vis opbakning i de 

miljøer, de færdes i. 

 

Anker 3: Netværksstyringens demokratiske forankring kan også styrkes ved, at dets 

virke til stadighed gøres til genstand for en bred kritisk debat i lokalsamfundet og i 

den kommunale offentlighed som helhed. Det sikrer, at også de, som ikke deltager 

aktivt i netværksstyringen, får mulighed for at deltage i debatten, ligesom det sikrer, 



at netværkene løbende stilles overfor kravet om at forklare og retfærdiggøre sig 

overfor en bredere offentlighed. Her spiller de lokale medier en helt afgørende rolle, 

men det er også vigtigt, at netværksdeltagerne selv gør en dyd af at skabe debat om 

deres arbejde, ligesom politikerne gennem metastyring tilvejebringer rammerne for, 

at det kan lade sig gøre. 

 

Anker 4: Demokratiet kan også styrkes ved, at der i visse situationer gives rum for, at 

forskellige netværk arbejder med de samme eller nært beslægtede problemstillinger: 

Det kan nemlig befordre en åben konkurrence og debat om, hvad den bedste løsning 

på et givet problem er og samtidig modvirke at nogle få personer forhandler sig frem 

til en beslutning og dermed fortrænger andre mulige løsninger, uden at disse har 

været gjort til genstand for debat. Mens sikringen af en god kontakt til baglandet og 

en åben offentlig debat kan sikre en vis form for repræsentation i og omkring 

netværkene, så kan tilstedeværelsen af flere netværk bidrage til at sikre, at 

netværkenes ildsjæle, der i mange tilfælde udgør en form for lokale eliter, udfordres 

af andre lokale eliter, der har lige så meget viden, engagement og handlekraft. Det 

skærper alt andet lige kravet til netværkene om at begrunde og argumentere for deres 

aktiviteter både i forhold til lokalforum, i forhold til kommunen og i forhold til den 

bredere offentlighed.  

 

Anker 5: Endelig kan de lokale styringsnetværks demokratiske forankring sikres ved, 

at de internt fungerer på en måde, der lever op til nogle demokratiske normer og 

regler. Sådanne normer og regler omfatter bl.a. retningslinier for, hvordan man sikrer 

lige adgang til netværkene, regler der fremmer gensidighed og dialog i netværkene, 

og regler for hvordan man håndterer konflikter. Disse normer og regler kan dels 

fremmes gennem metastyring, men de må i sidste ende gives mening og betydning af 

lokalfora og de mange netværk selv gennem indgåelse af en form for intern 

demokratikontrakt, der fastsætter, hvordan samarbejdet skal fungere.                  



 

Mangfoldig forankring 

De fem demokratiske forankringspunkter, som er beskrevet ovenfor, er alle lige 

vigtige redskaber til sikring af demokratiet i netværksstyringen. Ingen af dem kan 

undværes, men det er klart, at nogle vejer tungere i nogle situationer end andre. Er 

der tale om lokale aktiviteter med begrænset relevans for hele kommunen, er det 

måske mindre vigtigt, at politikerne metastyrer processen. I en sådan situation er de 

andre forankringspunkter nok vigtigere. Er der til gengæld tale om aktiviteter, der har 

relevans og betydning for hele kommunen, som når det gælder forberedelserne til et 

DGI-stævne eller en anden større fælles begivenhed, er det ekstra væsentligt, at der 

sker en aktiv metastyring af selvstyringen. 



7. Redskaber i den lokale netværksstyring 

Hvordan vurderer man egentlig helbredstilstanden i et lokalt styringsnetværk, så man 

kan finde ud af, hvad man kan gøre bedre? Her kan man med fordel bruge 

nedenstående checkliste. Styringsnetværks helbredstilstand afhænger nemlig af deres 

evne til: 

 

1. At sikre relevante og berørte aktørers deltagelse, så man får et bredt input 

og gør den samlede indsats så stor som mulig 

 

2. At klargøre karakteren og indholdet af den gensidige afhængighed mellem 

deltagerne, så alle ved, hvad hinanden kan bidrage med 

 

3. At udvikle brede og rummelige målsætninger med en klar prioritering, så 

alle kan være med, og ved hvor de skal hen 

 

4. At afstemme de gensidige forventninger om ressourceindsats og resultater, 

så man ikke går fejl af hinanden 

 

5. At udvikle fælles normer for forhandling og konfliktløsning, så netværket 

bliver robust overfor konflikter 

 

6. At cirkulere information og viden til alle, så alle handler på samme 

grundlag 

 

7. At etablere en legitim organisatorisk ramme og magtfordeling samtidig 

med at der er mulighed for løbende at ændre den, så alle accepterer de 

beslutninger, der træffes 



 

8. At skabe ejerskab gennem deltagelse og indflydelse, så alle kan føle glæde 

ved at se tingene lykkes 

 

9. At øge de kollektive og individuelle kompetencer (empowerment), så alle 

bliver bedre til at arbejde i netværket og til at gøre en forskel 

 

10. At sikre støtte og opbakning fra omgivelserne, så netværket får maksimal 

indflydelse  

Med checklisten i hånden kan netværksdeltagerne hele tiden vurdere styrker og 

svagheder ved det lokale netværkssamarbejde: Hvor halter det? Hvor kan man gøre 

det bedre? Men checklisten fokuserer mest på netværkets samlede funktionsmåde, og 

man skal ikke glemme, at netværksstyringens succes også afhænger af de enkelte 

aktørers personlige bidrag. Det er vigtigt, at så mange som muligt i det lokale 

styringsnetværk besidder de kompetencer og dyder, der skal til for, at styringsnetværk 

fungerer optimalt. De vigtigste netværkskompetencer og netværksdyder, som man 

skal forsøge at fremme i sig selv og hos andre, er: 

 

1. Kreativitet, engagement og gå-på-mod 

 

2. Fornemmelse for de formelle og uformelle regler og normer i netværket 

 

3. Evne til at skabe fælles billeder, visioner og fortællinger, der kan samle 

netværket omkring konkrete projekter 

 

4. Evne til at skabe tillid ved ikke at udnytte enhver åbning hos de andre til 

egen fordel 

 



5. Anerkendelse af andre deltageres forskellige viden og respekt for andres 

holdninger 

 

6. Evne til at indgå kompromisser uden at være konfliktsky 

 

7. Villighed til at påtage sig opgaver og tage sin del af slæbet uden at 

dominere og ’fylde for meget’ 

 

8. Vilje til at lære af sine fejltagelser og fejre sine succeser 

 

 

Der er ingen, der umiddelbart besidder alle disse vigtige kompetencer og dyder, og 

man skal passe på ikke at forlange perfektion af sig selv og af andre, men hvis alle 

gør det, så godt de kan og tænker over, hvad det er for kompetencer og dyder, der er 

brug for i den lokale netværksstyring, så er meget allerede vundet. 

 

I den svære begyndelsesfase, hvor de nye lokalfora skal løbes i gang, er der 

forskellige redskaber og kneb, som man med fordel kan lade sig inspirere af eller 

benytte. Vi skal her til slut se på en række konkrete overvejelser og redskaber, som 

man umiddelbart kan tage i anvendelse.  

 

Synlighed – og hurtigt tak 

Det er utroligt vigtigt hurtigt at skabe synlighed omkring det lokale forums arbejde, 

så både man selv og andre kan se, at det nytter. Så mange som muligt i lokalområdet 

skal være klar over, at der sker noget, og at man bare kan komme og være med. Det 

kan man sikre ved: straks 

 



• At vælge en vindersag, som på kort sigt viser værdien af det lokale 

netværkssamarbejde. Begynd med at plukke de lavest hængende frugter i 

stedet for at gå efter dem, der hænger på de øverst og sværest tilgængelige 

grene 

 

• At bruge utraditionelle metoder til at opreklamere jeres møder og fortælle om 

jeres arbejde: hjemmesider, lokal-tv, løbesedler i bagerposerne, indstik i 

skolebladet og plakater på lygtepælene 

 

• At lave faste opslagstavler i lokale institutioner, i sportshaller og i 

supermarkeder, så folk ved, hvor de kan få oplysninger 

 

• At tage kontakt til den lokale presse og få den til at have en fast spalte med 

nyheder 

 

Målrettet rekruttering, indslusning og fastholdelse af netværksdeltagere 

Man skal hele tiden arbejde bevidst og målrettet på at få flere med, få folk til at føle 

sig godt tilpas og fastholde folk i arbejdet. Det er derfor vigtigt:  

  

• At man når bredt ud til lokalbefolkningen. Man kan eksempelvis henvende 

sig til folk ved at få den lokale pub og restaurant til at bruge dækkeservietter, 

der fortæller om det lokale netværk; ved at de lokale skoler laver 

stilekonkurrencer om, hvad der skal ske i lokalområdet; og ved at sende børn 

og unge ud med kamera for at tage billeder af det de godt kan lide og ikke 

kan lide, og på den baggrund lave en stor kæmpe udstilling som 

udgangspunkt for en debat om lokalområdets fremtid 

 



• At opsøge folk dér hvor de er: i ungdomsklubben, ved supermarkedets 

køledisk, i den lokale biograf, på de lokale arbejdspladser mv. 

 

• At overveje hvad der tænder forskellige befolkningsgrupper: de organiserede 

og de ikke-organiserede, de unge, børnefamilierne og de ældre, osv. 

 

• At tage sig godt af de nye på møderne ved enten at lave et formøde eller et 

eftermøde, hvor man fortæller om arbejdsformen og de forskellige 

arbejdsgrupper. Man kan evt. lave ’følordninger’, hvor nye og uerfarne folk 

følger med mere erfarne folk rundt til møder og aktiviteter i netværket 

 

• At give alle der møder op nogle konkrete opgaver, som skaber aktivitet 

mellem møderne og fastholder engagementet 

 

• At huske at rose hinanden – og glem ikke at rose ildsjælene, hvis store 

arbejde alt for ofte tages for givet 

 

Forskellige aktivitetstyper 

Forskellige aktivitetstyper appellerer til forskellige folk. Det er derfor vigtigt, at det 

lokale netværkssamarbejde kan byde på en bred vifte af aktiviteter, så der er noget for 

alle. Sats derfor på forskellige aktiviteter så som: 

 

• Analyse og evalueringsprojekter, der eksempelvis måler graden af og 

udviklingen i den lokale bæredygtighed ud fra forskellige indikatorer 

 

• Debat og diskussionsmøder i form af cafeaftener, panelmøder og den slags, 

hvor folk, der gerne vil diskutere holdninger og værdier, kan udfolde sig 



 

• Konkrete handlingsfællesskaber - i form af en fælles ryd-op-i-kvarteret dag, 

historiske byvandringer, loppemarkeder og sommerfester – rettet mod folk, 

der ikke gider at sidde og ævle, men gerne vil lave noget praktisk arbejde 

 

• Sociale netværk som eksempelvis en spiseklub, der mødes x gange om året, 

hvor de personlige og sociale kontakter får plads 

 

Gode og dynamiske møder 

Der skal ikke mange kedelige møder til, før folk begynder at sive, og netværket falder 

fra hinanden. Store fællesmøder er samlingspunktet og krumtappen i arbejdet, og de 

skal være gode, inspirerende og dynamiske. Det kan de også sagtens blive ved hjælp 

af forskellige små fif: 

 

• Lad det gå på skift at være mødeleder og hold tidsplanen 

 

• Tag udgangspunkt i deltagernes forventninger til mødet 

 

• Sørg for ikke at bruge al tiden på meddelelser og efterretning, som kan gives 

på mail eller på skrift. Læg evt. meddelelserne til sidst og fokuser på 

beslutnings- og diskussionspunkterne 

 

• Gå runder så alle kommer til orde og føler, de har indflydelse 

 

• Undgå at konflikter bliver personlige ved at adskille sagen fra personen 

 



• Hold på skift et lille 5-10 minutters oplæg om noget, I er optaget af og ved 

noget om, og som er relevant for netværket 

 

Skab et fælles udgangspunkt 

Det er vigtigt at etablere en fælles ramme om den brogede forskellighed i netværket. 

Det kan man gøre ved: 

 

• At afklare rammerne for arbejdet og skabe klarhed over procedurerne 

 

• At diskutere og afstemme jeres forventninger til arbejdet, og hvilke 

ressourcer i hver især kan og vil byde ind med 

 

• At brainstorme over hvilke gode erfaringer I har med lokal borgerinddragelse 

og diskutere, hvordan de kan bruges i jeres lokalforum 

 

• At udvikle en fælles vision: hvilke kvaliteter vil I gerne fastholde, og hvilke 

skal udvikles. Brug evt. fremtidsværksstedsmetoden, hvor man afdækker 

problemerne, opstiller en utopi, gør denne realiserbar og ser på hvilke skridt, 

der skal tages for at realisere den 

 

Netværksstyringen skal gøre en forskel 

Det er vigtigt at tydeliggøre udbyttet af at deltage i den lokale netværksstyring. De 

konkrete resultater for lokalområdet, for de andre og for en selv giver blod på tanden 

og fastholder engagementet. Det er derfor vigtigt: 

 

• At skabe synergi mellem de forskellige ideer, projekter og aktiviteter, sådan 

at de gensidigt befrugter hinanden 



 

• At stå sammen om at søge midler til fælles projekter i lokalområdet: lokal 

enighed giver styrke 

 

• At man giver sig tid til at lære hinanden og nye mennesker at kende gennem 

arbejdet og i det hele taget giver plads til, at man har det sjovt 

 

• At udveksle viden, ressourcer og kompetencer og gøre hinanden gode 

 

• At man husker hinanden på, at man laver et meningsfuldt arbejde, der styrker 

lokalområdet 

 

Lær håndværket og lær af andres erfaringer 

Lokal netværksstyring er langt hen ad vejen et håndværk, der kan læres. Man bliver 

bedre til det med tiden. Deltagelse og aktivitet er vejen frem. Læringsprocessen kan 

speedes op ved: 

 

• At udveksle erfaringer indenfor og på tværs af de nye lokalfora 

 

• At få input udefra ved at invitere oplægsholdere, der kan skabe liv i kludene 

 

• Selv at holde oplæg om andres erfaringer 

 

 



Held og lykke 

Vi har nu gennemgået konceptet for de nye lokalfora i Holbæk og set nærmere på, 

hvordan de indgår i og danner rammen for en kommunal form for netværksstyring. 

Vi har beskrevet, hvordan netværksstyring finder sted, ligesom vi har belyst 

spørgsmålet om, hvordan selvstyrende netværk kan styres ved hjælp af metastyring. I 

forlængelse heraf har vi set på de nye roller som politikere, administratorer, 

foreninger og borgere kommer til at spille i netværkssamfundet og diskuteret, 

hvordan de lokale styringsnetværk kan forankres demokratisk. Afslutningsvis har vi 

fremlagt nogle ideer til, hvordan man kan få de nye lokalfora til at fungere ved at 

bruge forskellige konkrete redskaber. 

 

Vi håber meget, at ABC’en vil bidrage til at inspirere arbejdet med at udvikle 

demokratiet, ikke bare i Holbæk men også i andre kommuner, der arbejder med 

udvikling af nye demokrati- og styreformer. Held og lykke med arbejdet.  

Har du lyst til at læse mere, henviser vi til: 

 

Eva Sørensen og Jacob Torfing (2005): ’Netværksstyring – Fra government til 

governance’ København: Samfundslitteratur.   

 

Vil du vide mere om netværksstyring og kompetenceudviklingsprojektet i Ny 

Holbæk Kommune, kan du kontakte: 

Eva Sørensen (eva@ruc.dk) 

Jacob Torfing (jtor@ruc.dk) 

Annika Agger (aagger@ruc.dk) 

 


