4. marts 2014

Kære minister

Vær med til at forny den offentlige sektor
Vi løser opgaverne godt i den offentlige sektor, men økonomien er også stram, og borgernes
forventninger udvikler sig konstant. Samtidig er der mange eksempler på, at vi kan gøre tingene
smartere og bedre til gavn for både borgere, ansatte og økonomien. Derfor skal vi hele tiden forny
den offentlige sektor. Det gør vi bedst i fællesskab.
Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne har derfor aftalt syv principper for,
hvordan vi sammen kan forny den offentlige sektor. Vi vil skal skabe en kulturforandring for at opnå
bedre velfærd, og vi mener, at tillid, ledelse, fagligt handlerum, samarbejde og afbureaukratisering
er vejen frem. Vi har brug for alles bidrag, hvis det skal lykkes.
Du har mulighed for at sætte handling bag ordene og bidrage til at omsætte principperne til praksis.
Derfor sender vi denne startpakke til dig.
I startpakken er de syv principper hver illustreret med et par eksempler fra forskellige kommunale,
regionale og statslige arbejdspladser og tre spørgsmål, som kan inspirere til debat om, hvordan I
kan være med til at forny den offentlige sektor.
Vi vil opfordre dig til at formidle dette brev og startpakken til politikere, arbejdspladser, ledere,
medarbejderrepræsentanter og andre relevante personer med tilknytning til din organisation. Den
lokale dialog om, hvordan I arbejder med fornyelse, kan tages op i samarbejds- og MED-udvalg. I
prioriterer lokalt, hvad der er vigtigst for jer, og hvad I konkret vil gøre.
Til at understøtte jeres indsats har vi etableret et nyt Center for Offentlig Innovation, som skal
indsamle og sprede viden om innovative tiltag i hele den offentlige sektor. Vi håber, at din
organisation også vil bruge og bidrage til centrets arbejde.
I løbet af foråret vil repræsentanter fra regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og
Akademikerne deltage i en række inspirationsarrangementer om offentlig fornyelse fordelt over hele
landet – primært for at høre fra ledere, medarbejdere og andre, hvordan man lokalt kan komme
videre med at forny den offentlige sektor i fællesskab, men også for at drøfte offentlig fornyelse
med hinanden.
Du kan læse mere om Center for Offentlig Innovation, om inspirationsarrangementerne og tilmelde
dig et lokalt arrangement på www.modernisering.nu/7-principper
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