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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 

29. januar 2020 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (Aktstykke nr. 91) af 23. 

januar 2020 

Spørgsmål 

Er der nogen ændringer i forslag til dispositioner sammenholdt med VLAK-rege-

ringens forslag til udmøntning og ”aftale om ledelse og kompetencer i den offent-
lige sektor” fra februar 2019? 

Svar 

Med ”Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor” fra februar 2019 blev det 

besluttet at iværksætte en række initiativer til at styrke offentlig ledelse, understøtte 

udviklingen af kompetente ledere og medarbejdere i den offentlige sektor og un-

derstøtte velfungerende arbejdspladser.  

Regeringen har besluttet at videreføre ”Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige 
sektor” fra februar 2019 som forudsat i aftalen med KL og Danske Regioner. Forud 

for denne beslutning har regeringen imidlertid vurderet, hvorvidt alle initiativerne 

til fulde vurderes at understøtte regeringens indsats vedrørende ledelse og kompe-

tencer i den offentlige sektor, herunder som led i en kommende nærhedsreform. 

Sammenlignes der med den udmøntningsplan, der ligger til grund for udmøntning 

af midler på tidligere aktstykker i 2019 (aktstykke nr. 77 og aktstykke nr. 120), har 

regeringen foretaget mindre tilpasninger: Dels har regeringen besluttet ikke at vide-

reføre to af initiativerne. Det drejer sig om initiativet ”Velfærdsstafet” samt initiati-

vet ”Digitale læringsløsninger i Campus”. Med initiativet ”Velfærdsstafet” skulle en 

stafet gå fra arbejdsplads til arbejdsplads med det formål at sætte fokus på arbejds-

pladser, der havde implementeret nye og virkningsfulde løsninger. Initiativet ”Di-
gitale læringsløsninger i Campus” skulle udbrede og understøtte nye læringsløsnin-

ger gennem e-læringsplatformen ”Campus”.  

Derudover har regeringen besluttet at nedskalere initiativerne ”Ledelsesuge”, ”Ro-
tationsforløb på tværs af den offentlige sektor”, ”Systematisk anvendelse af bruger-
tilfredshedsundersøgelser” samt ”Eftersyn af de offentlige lederuddannelser” med 
i alt 6,4 mio. kr. i 2020. Indholdet af initiativerne svarer dog til det aftalte. Der er 

således tale om, at initiativerne kan gennemføres for færre midler end først antaget. 
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Tilpasningerne skal ses i sammenhæng med, at regeringen arbejder for, at udgifts-

prioriteringer på tværs af områder understøtter og afspejler, at regeringen priorite-

rer velfærd først samt en ambitiøs grøn omstilling. 

Med venlig hilsen 

 

Morten Bødskov 

Fungerende finansminister 
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