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Forord
Regeringen vil sætte mennesket før systemet. Med dette udgangspunkt
udgav regeringen i foråret 2002 sit moderniseringsprogram, og gav dermed startskuddet til en reform af den offentlige sektor. Der skal stilles
klare mål for den service vi leverer til borgerne, resultaterne og opgaverne
skal i centrum og vi skal sikre, at de midler som borgerne har betroet os,
udnyttes så effektivt som muligt.
Effektiv opgavevaretagelse i staten skal medvirke til at nå disse mål.
Borgerne skal opleve en løbende forbedring i den statslige opgaveløsning.
Det skal være bedre og billigere og det skal være klart, hvad brugerne kan
forvente. Derfor lægges der i vejledningen om resultatkontrakter vægt på,
at de statslige institutioner fokuserer på de produkter, de leverer til deres
brugere og til samfundet i øvrigt.
Private virksomheder bør i højere grad inddrages i løsningen af opgaver i
den offentlige sektor. Derfor er udbudscirkulæret blevet revideret og derfor stilles der i denne vejledning krav om, at der udarbejdes udbudspolitikker for alle ministerområder.
Den statslige styring skal professionaliseres og det skal sikres, at de enkelte
styringsredskaber hænger sammen. Derfor skal ministerierne fra marts
2004 udarbejde effektiviseringsstrategier, der omfatter styringen på hele
ministerområdet.
Vejledningerne giver inspiration til, hvordan arbejdet kan gribes an. Der
opstilles visse krav og der gives en klar retning for moderniseringsarbejdet.
Generelt er der imidlertid gode muligheder for at tilpasse styringen til de
forskellige vilkår, der er rundt om i de statslige institutioner.
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Resumé

Resumé

Denne publikation indeholder vejledning om
•
•
•
•

effektiviseringsstrategier
resultatkontrakter og resultatlønsaftaler for institutionsdirektøren
(direktørkontrakter)
udbudspolitikker
indkøbspolitikker

Kapitlerne erstatter en række tidligere udmeldinger fra Finansministeriet.
I afsnit 1.6 omtales tidligere vejledningsmateriale som nu erstattes.
Det følger af vejledningen, at alle departementer skal udarbejde effektiviseringsstrategier, som skal omfatte hele ministerområdet, og som skal
offentliggøres på de enkelte departementers hjemmesider. Effektiviseringsstrategierne skal som minimum indeholde:
1.
2.
3.
4.

Klare mål for brugerrettede opgaver
Redegørelse for arbejdet med mål- og resultatstyring
Udbudspolitikker
Indkøbspolitikker

For så vidt angår udbudspolitikker er der fastsat en række minimumskrav
til udformningen jf. nedenfor. Yderligere skal der indgives visse oplysninger til Personalestyrelsen, hvis der indgås resultatlønaftaler (direktørkontrakter) med institutionsdirektøren.
Bortset herfra kan ministerierne selv beslutte, hvordan de ønsker at implementere denne vejledning alt efter ønsker, styringsvilkår og hidtidige
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erfaringer. Sigtet er, at ministerområdets koncernstyring revurderes, systematiseres og beskrives afpasset efter forholdene på området.
Alle ministerier skal offentliggøre effektiviseringsstrategier første gang til
marts 2004. Strategierne skal herefter løbende ajourføres, så de afspejler
den reelle koncernstyring på ministerområdet. Der er vide muligheder for
at afpasse effektiviseringsstrategien efter forholdene. Til gengæld bør man
sikre, at den offentliggjorte effektiviseringsstrategi løbende ajourføres, så
den afspejler nye beslutninger og initiativer.
I 2004 vil der blive offentliggjort en vejledning om klare mål for brugerrettede ydelser i staten. Kravet om at effektiviseringsstrategierne skal vedrøre klare mål gælder først fra offentliggørelsen af den kommende vejledning herom.
Effektiviseringsstrategierne skal blandt andet som minimum indeholde
politikker for udbud og indkøb. Disse skal derfor foreligge til marts 2004.
Yderligere skal der rapporteres på udbudspolitikken senest et år efter offentliggørelsen heraf. Der skal derfor foreligge en rapportering herpå til
marts 2005 og derefter årligt.
Bortset herfra er der ingen tidsmæssige krav i vejledningsmaterialet. Herunder er der ingen tidsmæssige krav til implementeringen af vejledningen
om resultatkontrakter for institutioner og for direktørkontrakter, jf. dog
indrapporteringskravet vedrørende direktørkontrakter.
Implementeringen af vejledningsmaterialet må forventes at forløbe over
en årrække, idet en fuld integration i ministeriernes planlægnings- og
styringsarbejde vil fordre en vis indsats, som må tilpasses de bevillingsmæssige rammer.
Effektiviseringsstrategier
Formålet med effektiviseringsstrategier er at fremme effektivitet og kvalitet ved at tilskynde til samordning af styringsindsatsen. Effektiviseringsstrategier skal derfor vedrøre, hvordan der arbejdes med kvalitet og effektivitet på ministerområderne.
Som nævnt er der fire minimumskrav til indholdet af effektiviseringsstrategierne. Ministerierne vil dog kunne få et bedre udbytte af udarbejdelsen
10
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af effektiviseringsstrategier, hvis de vælger at give en mere omfattende
præsentation af arbejdet med effektivitet og kvalitet på ministerområdet.
I den forbindelse kan særligt overvejes, om arbejdet med opstilling af missioner samt ministerområdets koncernstruktur med fordel inddrages.
Vejledning om effektiviseringsstrategier findes i kapitel 2.
Resultatkontrakter og direktørkontrakter
Formålet med mål- og resultatstyring er at øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i den statslige opgavevaretagelse.
Hovedlinjerne i vejledningen er, at der i hver resultatkontrakt opstilles et
begrænset antal eksternt rettede mål, og at der til hvert af disse mål knyttes en række resultatkrav. I tillæg hertil kan kontraktens parter vælge at
inddrage andre forhold, herunder forhold omkring opgavetilrettelæggelsen.
Det begrænsede antal mål i resultatkontrakten kan prioriteres strategisk
ved at tildele særligt vigtige mål ekstra vægt. Dette kan finde sted både i
resultatkontrakten og i kontraktens bilag om resultatløn til institutionsdirektøren.
Hvis man på de enkelte ministerområder skønner det hensigtsmæssigt,
kan også andre forhold end eksternt rettede mål inddrages i resultatkontrakterne. Det anbefales, at der i effektiviseringsstrategierne redegøres for,
hvordan man på ministerområdet har valgt at arbejde med mål- og resultatstyring.
Det forventes fortsat, at departementerne og institutionerne tilpasser anvendelsen af resultatkontrakter til erfaringer, styringsønsker og styringsvilkår. Vejledningen opstiller således ingen krav til anvendelsen af mål- og
resultatstyring, men alene anbefalinger som departementer og institutioner selv vurderer hensigtsmæssigheden af.
Vejledning om resultatkontrakter findes i kapitel 3. Vejledning om direktørkontrakter er integreret i kapitel 3 som afsnit 3.8. I afsnit 3.11 illustreres, hvordan arbejdet med den nye vejledning kan gribes an i praksis.
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Udbudspolitikker
Formålet med udarbejdelse af udbudspolitikker er at tilskynde til, at der
arbejdes mere aktivt og systematisk med udbud og udlicitering på ministerområderne og i de enkelte statslige institutioner.
Det følger af udbudscirkulæret, at der skal udarbejdes udbudspolitikker.
Der er fire minimumskrav til udbudspolitikken:
1. Alle statslige institutioner omfattet af cirkulære om udbud og udfordring skal være omfattet af en udbudspolitik.
2. Alle statslige institutioners opgaveporteføljer omfattet af cirkulæret
skal med passende mellemrum gennemgås med henblik på at identificere udbudsegnede opgaver.
3. Ministerområdets udbudsegnede opgaver skal identificeres i udbudspolitikken jf. oversigterne over hhv. umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver.
4. Udbudspolitikken skal indeholde tidsfrister for foretagelsen af udbud
af udbudsegnede opgaver, jf. oversigterne over hhv. umiddelbart og
principielt udbudsegnede opgaver.
I forlængelse heraf opstiller Finansministeriet følgende anbefalinger:
•

Der udarbejdes oversigter over umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver, der vedlægges som bilag til effektiviseringsstrategien i
overensstemmelse med de i vejledningen præsenterede skabeloner herfor.

•

For de umiddelbart udbudsegnede opgaver begrundes en beslutning
om ikke at sende opgaven i udbud i bilag til effektiviseringsstrategien.

•

Alle opgaver vurderes inden for en periode på maksimalt fem år som
enten udbudsegnede eller ikke-udbudsegnede. I praksis betyder dette,
at alle ikke ”nytilkomne” opgaver skal være vurderet som enten udbudsegnede eller ikke-udbudsegnede inden udgangen af 2007.

•

Tidsfristen for foretagelsen af udbud fastsætter således, at udbuddet af
en opgave igangsættes maksimalt tre år efter, at opgaven er endeligt
vurderet som udbudsegnet.

12
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•

Nøgletal for ministerområdets arbejde med udbud og udlicitering
præsenteres i udbudspolitikken.

•

Udbudspolitikken kan indeholde overvejelser om forankring, organisering og opfølgning mv. på arbejdet med udbud, samt ministeriets
holdning til en række overordnede og principielle spørgsmål vedrørende udbud og udlicitering.

Vejledning om udbudspolitikker indgår som kapitel 4.
Indkøbspolitikker
Formålet med at udarbejde indkøbspolitikker er at tilskynde til, at der på
alle ministerområder arbejdes systematisk med effektivisering og professionalisering af indkøbet i staten.
Det følger af cirkulæret om indkøb, at der skal udarbejdes indkøbspolitikker og handlingsplaner for indkøb. Politikkerne skal indgå i ministeriernes effektiviseringsstrategier. Der er imidlertid ingen særlige regler om,
hvordan politikker og handlingsplaner skal udformes i praksis.
I den foreliggende vejledning belyses, hvordan følgende elementer kan
indarbejdes i en indkøbspolitik:
•
•
•
•
•
•

Målsætninger for effektivisering af indkøbet
Anvendelse af e-handel
Organisering af indkøbet – herunder opgave og ansvarsfordeling
Udvikling af samarbejdsrelationer på indkøbsområdet
Indkøb via rammeaftaler
Handlingsplaner

Vejledning om indkøbspolitikker indgår som kapitel 5.
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Kapitel
Indledning

1.1. Regeringens moderniseringsprogram
I moderniseringsprogrammet fra maj 2002 indgår, at alle ministerier skal
udarbejde en strategi for effektivisering og kvalitetsudvikling i opgavevaretagelsen. Strategien skal bl.a. vedrøre, hvordan udbud kan anvendes til
effektivisering. Endvidere skal det statslige mål- og resultatstyringskoncept
forenkles og have større fokus på resultater og effektivitet. Endelig er det
med det reviderede cirkulære om indkøb i staten fastsat, at indkøbspolitikker for ministerområderne skal indgå i effektiviseringsstrategierne for
ministerområderne1.
Denne publikation indeholder derfor vejledning om
•
•
•
•

effektiviseringsstrategier – herunder arbejdet med klare mål for brugerrettede opgaver (kapitel 2)
resultatkontrakter og direktørkontrakter (kapitel 3)
udbudspolitikker (kapitel 4)
indkøbspolitikker (kapitel 5)

I bilag er uddybet konkrete forhold omkring udbudspolitikker samt eksempler på implementering af vejledningen om resultatkontrakter. Yderligere indgår en ordliste.
Vejledningerne fremlægges samlet for at forenkle og tilskynde til koordination og samtænkning af de enkelte styringselementer. Vejledningerne
1

Regeringen, Med borgerne ved roret, 2002. Cirkulære om udbud og udfordring af
statslige drifts- og anlægsopgaver, CIS nr. 159 af 17/12/2002. Cirkulære om indkøb i
staten, CIR nr. 9608 af 20/12/2002.
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erstatter en række tidligere udmeldinger fra Finansministeriet, jf. afsnit
1.6 nedenfor.
Vejledningerne er udarbejdet af Finansministeriet med inddragelse af en
rådgivende arbejdsgruppe med repræsentanter fra ministerierne.
1.2. Fleksibilitet, ejerskab og tilpasning
Ministerierne har forskellige opgaver, strukturer og traditioner. Derfor er
det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte fælles modeller på andet end et generelt niveau. Effektiviteten fremmes, når ledelse og medarbejdere ønsker at
gøre de rigtige ting og har de rette redskaber.
Blandt andet dette er baggrunden for, at denne vejledning belyser de
overvejelser, der kan gøres i forhold til vejledningens emnefelter frem for
at give meget konkrete retningslinjer for, hvordan arbejdet skal gribes an.
1.3. Styringsmæssig ansvarsfordeling
Den styringsmæssige ansvarsfordeling indenfor vejledningens område kan
opdeles i det centrale niveau (Finansministeriet), det departementale niveau og institutionsniveauet (styrelser, direktorater og andre statslige
institutioner).
Finansministeriet er ansvarlig for central systemudvikling og vedligeholdelse vedrørende personaleregler, udgiftsstyring, budget– og bevillingssystemets indretning, regnskabsvæsenet, økonomistyringen og administrationspolitikken. Departementerne er ansvarlig for tilrettelæggelsen og udmøntning af ovennævnte systemer på ministerområdet, herunder i tilknyttede institutioner og tilskudsområdet. Institutionerne er driftsansvarlige2.
Departementernes ansvar er i denne vejledning blandt andet udmøntet
med kravet om, at alle departementer skal udarbejde effektiviseringsstrategier, der som minimum omfatter klare mål for brugerrettede opgaver,
udbud, indkøb og arbejdet med mål- og resultatstyring på ministerområdet.
2

Der kan dog på afgrænsede områder ved lov eller anden regulering være fastsat en anden ansvarsfordeling, fx vedrørende visse forskningsinstitutioner.
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1.4. Institutioner og samarbejde
Den statslige opgavevaretagelse er forankret i institutioner som fx styrelser, direktorater og andre afgrænsede og velkendte retlige former. Skønt
dette fortsat er udgangspunktet, er der et behov for øget samarbejde på
tværs af institutioner og ministerområder. Både i form af etablering af
fællesfunktioner indenfor ministerområderne og i form af samarbejde om
3
kerneopgaver på tværs af ministerområderne .
Den foreliggende vejledning tager udgangspunkt i institutionen og det
departementale ansvar, men departementer kan med fordel overveje, om
øget brug af samarbejde på tværs og nye organisationsformer kan bidrage
til en bedre og billigere opgaveløsning. Yderligere opfordres der til at bruge resultatkontrakterne til at fremme samarbejde på tværs af institutioner.
Endelig åbner vejledningen om udarbejdelse af indkøbspolitikker op for,
at der kan indgås indkøbsfællesskaber på tværs af ministerområderne.
1.5. Sammenhæng mellem forskellige reforminitiativer
Det følgende er opbygget af en række selvstændige vejledninger, som er
koordineret såvel indbyrdes som i forhold til en række andre initiativer.
Således er det tilstræbt, at effektiviseringsstrategier, justeringen af konceptet for resultatkontrakter, omkostningsreformen og revisionen af udbudscirkulæret er i overensstemmelse, og at der er et potentiale for synergi.
Omkostningsreformen
Omkostningsreformen forudsætter, at institutionerne efter en årrække
skal gennemføre omkostningsfordeling. Omkostningsreformens krav herom harmonerer med justeringen af vejledningen om resultatkontrakter,
idet der er ønske om, at kontrakterne på længere sigt skal udvikles, så
finansielle oplysninger og mål er knyttet sammen.
Udbud og udfordringsret
Udmeldingerne om opgavehierarkier og omkostningsfordeling harmonerer også med bekendtgørelsen og vejledningen om udbud, hvori det fastsættes, at institutionernes opgaveportefølje med passende mellemrum skal
afgrænses og vurderes med henblik på udbudsegnethed. Denne gennem-

3

Se fx Projekt Tværgående Samarbejde i Staten, Finansministeriet, 2003.
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gang kan tilrettelægges, så den knytter an til aktivitetsniveauet i et opgavehierarki.
Ny personale- og ledelsespolitik for staten
Endelig er der som led i moderniseringsprogrammet udarbejdet en ny
statslig personale- og ledelsespolitik. I tråd med de øvrige reformer lægges
der op til at fokusere på resultater og effekter.
Det fælles grundlag for de forskellige reformovervejelser er ideelt set, at
der foretages en opgaveafgrænsning og omkostningsfordeling i de enkelte
institutioner og for ministerområderne. Tanken er, at institutionerne skal
søge at afgrænse opgaver, som kan anvendes både i resultatkontrakten,
årsrapporten, som led i omkostningsreformen og eventuelt også ved implementeringen af udbudscirkulærets krav om opgavevurdering.
Denne vejledning giver således et bedre grundlag for at sammenknytte
intern og ekstern styring samt faglig og økonomisk styring.
Det er dog kun ved en indsats på de enkelte ministerområder og i de enkelte institutioner, at sammenhængen mellem de enkelte initiativer kan
udmøntes i praksis.
1.6. Afmelding af tidligere vejledningsmateriale
Finansministeriet har gennem årene udgivet en række publikationer om
styring i staten. Den foreliggende vejledning erstatter med kapitlerne 2 til
5 en del af disse tidligere udmeldinger. Yderligere har justeringer af relaterede vejledninger ført til, at tidligere vejledningsmateriale nu kan betragtes som uaktuelt. Det gælder for nedenstående vejledninger og publikationer. For gældende vejledninger mv. henvises til Økonomisk Administrativ vejledning på www.oav.dk.
Mål- og resultatstyring
Den foreliggende vejlednings kapitel 3 afløser følgende tidligere vejledningsmateriale:
•
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•
•
•
•
•

Resultatkontrakter og årsresultater. Præsentation af 4 nye resultatkontrakter 1994-97 og 7 styrelsers årsresultater (Finansministeriet, maj
1994).
Kontraktstyring i staten – erfaring fra 13 forsøg med resultatkontrakter
(Finansministeriet, december 1995).
Mål- og resultatstyring (Finansministeriet, august 1995, del af serien
Værktøj til velfærd).
Intern kontrol og resultatopfølgning (Finansministeriet, juni 1996).
Vejledning om resultatkontrakter (Økonomistyrelsen, juni 1996).

Ligeledes erstatter kapitel 3 i den foreliggende vejledning nedenstående
udmeldinger om direktørkontrakter:
•
•
•

Direktørkontrakter (Finansministeriet, august 1995, del af serien
Værktøj til velfærd)
Resultatløn i staten (Finansministeriet, september 1999)
Vejledning om resultatløn for chefer (Personalestyrelsen, december
2000, som erstattede Departementschef Anders Eldrups udmeldingsbrev af 21. december 1998 om resultatlønskontrakter for institutionschefer).

Yderligere afmeldes med kapitel 3 det personalepolitiske krav om, at
”sammenhæng mellem institutionens resultatmål og personalepolitik beskrives i resultatkontrakt og/eller strategi samt afrapporteres i virksomhedsregnskabet”, jf. Personalepolitik i staten – fra ord til handling (Finansministeriet, 1998).
Endelig afmeldes hidtidige hyrdebreve fra Finansministeriet – herunder
såvel fra departementet som fra tilknyttede institutioner – angående krav
til specifikke resultatkrav og resultatindikatorer i resultatkontrakter, årsrapporter/virksomhedsregnskaber og direktørkontrakter.
Udbud
Angående udbud erstatter kapitel 4 i denne vejledning følgende: Udbud
og udlicitering – en vejledning i gennemførelse af udbudsforretninger
(Finansministeriet, 1996).
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Indkøb
På indkøbsområdet erstatter kapitel 5 i denne vejledning samt Vejledning
om indkøb i staten, (Økonomistyrelsen, marts 2003) følgende: Vejledning
om effektive statslige indkøb (Økonomistyrelsen, januar 2000).
Årsrapporter
Virksomhedsregnskaber er blevet til årsrapporter, og Vejledning i udarbejdelse af årsrapporter fra 2003 afløser følgende to vejledninger:
•
•

Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber (2. udgave, januar 1998).
Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber baseret på ny
struktur (november 2001).

Finansministeriet opfordrer departementer og institutioner til fortløbende
at fremsende forslag til Finansministeriet om administrative forenklinger
herunder afmelding af vejledninger og udmeldinger.
1.7. Opfølgning på den foreliggende vejledning
Implementeringen af vejledningsmaterialet må forventes at forløbe over
en årrække. Økonomistyrelsen vil særligt i efteråret 2003 og foråret 2004
gennemføre en formidlingsindsats og organisere erfaringsudvekslinger
med henblik på at understøtte implementering af vejledningen.
De erfaringer, der bliver gjort med denne vejledning, vil blive opsamlet i
2004/2005, og udmeldingerne kan blive justeret i lyset heraf. Finansministeriet vil på den baggrund overveje, om der bør udarbejdes et opsamlende cirkulære.

20

Kapitel 2 – Vejledning om effektiviseringsstrategier

2

Kapitel
Vejledning om effektiviseringsstrategier

2.1. Indledning
Efter revisionen af udbudscirkulæret og indkøbscirkulæret er det obligatorisk for alle departementer at udarbejde strategier for arbejdet med effektivitet og kvalitet på ministerområdet, idet alle ministerområdets statsinstitutioner skal være omfattet1.
De omtalte cirkulærer fastsætter, at effektiviseringsstrategierne skal omfatte udbudspolitikker og indkøbspolitikker. Derudover opstiller denne vejledning det krav, at der i effektiviseringsstrategierne redegøres for, hvordan der arbejdes med mål- og resultatstyring på ministerområdet samt at
der redegøres for, hvordan der arbejdes med klare mål for brugerrettede
opgaver.
Ud over disse fire minimumskrav kan ministerierne frit disponere indholdet og udformningen af deres effektiviseringsstrategier.
Det er departementernes ansvar at udforme effektiviseringsstrategierne.

1

Jf. cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002, Cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts og anlægsopgaver og cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002,
Cirkulære om indkøb i staten. Ved statsinstitutioner forstås departementer, styrelser og
underliggende institutioner, hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov (specificeret på
standardkonti i finanslovens budgetspecifikation). Som statsinstitutioner betragtes endvidere selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene på lige fod med de
egentlige statsinstitutioner eller i øvrigt er omfattet af reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Øvrige selvejende institutioner kan omfattes, hvis der opnås enighed
herom mellem de enkelte institutioner og pågældende ministerium.
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2.2. Formål
Formålet med at udarbejde effektiviseringsstrategier er at øge effektiviteten og kvaliteten i den statslige opgavevaretagelse.
Ud over de fire minimumskrav kan ministerierne vælge at give en mere
omfattende præsentation af arbejdet med effektivitet og kvalitet på ministerområdet.
Denne tilgang kan have en række fordele i forhold til formålet med at
udarbejde effektiviseringsstrategier. For det første kan det være en fordel
for departementerne internt at klargøre, hvordan de varetager deres ansvar
for opgavetilrettelæggelsen på ministerområdet. For det andet kan det
være en fordel i sammenhæng at formulere, hvilke initiativer der tages for
at fremme effektivitet og kvalitet på ministerområdet. Herved bliver det
lettere at vurdere, om aktiviteterne hænger sammen, og om der er effektiviserings- og kvalitetstiltag, der skal have yderligere opmærksomhed. Endelig kan en synliggørelse af departementets overvejelser og resultater over
for medarbejdere, institutioner på ministerområdet og andre interessenter
have en positiv virkning for læring og vidensdeling.
2.3. Tidsmæssig tilrettelæggelse og offentliggørelse
Effektiviseringsstrategier skal offentliggøres første gang 1. marts 2004 og
skal dække de følgende år. Strategierne bør løbende ajourføres, så de afspejler den reelle styring.
Effektiviseringsstrategierne skal offentliggøres på ministeriets hjemmeside
på Internettet. Formålet med offentliggørelse er at vise, hvordan der arbejdes med kvalitet og effektivitet på de forskellige ministerområder,
hvorved gode idéer kan spredes og tilpasses. Yderligere kan effektiviseringsstrategierne, herunder formentlig især udbudspolitikkerne og indkøbspolitikkerne, være af interesse for den del af den bredere offentlighed,
der som nuværende eller potentielle leverandører eller samarbejdspartnere
har en interesse i forhold til det pågældende ministerområde eller enkelte
eller flere af institutionerne på ministerområdet. Endelig vil arbejdet med
klare mål for brugerrettede opgaver være relevant for ministerområdets
brugere.
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2.4. Indhold
Effektiviseringsstrategierne er strategiske dokumenter. De bør derfor være
fremadrettede og ikke indeholde beskrivelser af hidtidige initiativer, med
mindre disse videreføres. Analyser af den tidligere indsats kan foretages
som led i formuleringen af effektiviseringsstrategien, men bør ikke indgå
heri. Effektiviseringsstrategier bør fokuseres på aktiviteter til fremme og
sikring af effektivitet og kvalitet og bør derfor ikke indeholde beskrivelser
af ministerområdets opgaver generelt. Effektiviseringsstrategierne skal
således være et fokuseret redskab i departementernes koncernstyring.
Effektiviseringsstrategier indeholder dels politikker for opgavetilrettelæggelsen, dels indsatsområder. De to elementer kan frit disponeres, hvilket i
praksis vil sige, at departementerne kan strukturere strategien enten i to
afsnit efter politikker og indsatsområder, eller efter politikker, idet der
umiddelbart efter hver politik omtales indsatsområder.
2.5. Politikker for opgavetilrettelæggelsen
Politikker for opgavetilrettelæggelsen vedrører, hvordan der arbejdes med
forskellige grupper af aktiviteter til fremme og sikring af effektivitet og
kvalitet.
Ud over de fire minimumskrav kan andre områder inddrages med henblik på koordination og sikring af synergier i indsatsen, hvis det skønnes
hensigtsmæssigt. For eksempel kan arbejdet med mission og vision, ministerområdets organisering, helhedsorienterede kvalitets- og ledelsesmodeller, IT, personalepolitik eller værdier inddrages.
2.5.1. Mission og vision
Opgavetilrettelæggelsen kan udformes under hensyn til de formål ministerområdet er sat i verden for at opfylde. For at sikre at dette bliver omdrejningspunktet for opgavetilrettelæggelsen, kan strategierne indledes
med en fastsættelse af, hvordan departementet ønsker, at der arbejdes
med mission og vision.
Effektiviseringsstrategier vedrører gennemgående, hvordan der arbejdes
med effektivitet og kvalitet. Da mission og vision kan orientere arbejdet
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med kvalitet og effektivitet anbefales imidlertid, at en eventuel mission og
vision for ministerområdet indgår i selve strategien.
Effektiviseringsstrategierne kan indeholde følgende beslutninger om anvendelse af mission og vision.
•
•

•
•
•
•

•

Skal der formuleres en mission for ministerområdet som helhed?
Formulering af mission og vision for et helt ministerområde kan berøre politiske forhold og derfor principielt være et anliggende for ministeren. Er dette tilfældet på det foreliggende ministerområde, og hvilke konsekvenser har det for arbejdet med mission og vision?
Skal hver institution på ministerområdet udarbejde en mission og
vision, og hvordan forholder disse sig til en eventuel mission og vision
for ministerområdet?
Hvordan skal mission og vision formuleres? Hvem involveres og er
ansvarlige? Hvis der allerede er formuleret en mission - er den så stadig aktuel og dækkende?
Kan mission og vision operationaliseres, så det kan vurderes om ministerområdet lever op til missionen og visionen? Hvordan foretages en
vurdering og hvordan rapporteres?
I hvilke sammenhænge og hvordan anvendes missioner og visioner?
Indgår de i eventuel kontraktstyring, anvendes de ved vurdering af,
hvad der er kerne- og periferiopgaver, kan de bruges ved anvendelse af
helhedsorienterede kvalitets- og ledelsesmodeller, er de relevante i personalepolitikken?
Hvad er tidsplanen for formulering og/eller revurdering af mission og
vision for ministerområdet?

Vejledning til, hvordan mission og vision for ministerområdet og institutionerne kan indarbejdes i mål- og resultatstyringen, findes i kapitel 3 om
resultatkontrakter.
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Boks 2.1. Sådan arbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet med missioner på ministerområdet
I institutionerne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område indgår mission (og
vision og strategi) som en integreret del af resultatkontrakterne. Formålet er at anskueliggøre sammenhængen mellem den enkelte institutions mission (eksistensberettigelse)
og de enkelte resultatmål, som i sidste ende udmøntes i interne kontrakter. Herved vises
sammenhængen mellem hver enkelt medarbejders indsats og institutionens mission.
Styrelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område er derfor blevet opfordret til
at formulere langsigtede effektmål i relation til deres mission og/eller vision. Effektmålene indgår i resultatkontrakterne, men ikke sammen med de mere "almindelige" resultatkrav for eksempelvis drift, udvikling og kvalitet. Effektmålene kommer på den måde
til at stå som løbende indikatorer for, om institutionen lever op til sin eksistensberettigelse.
Som eksempel kan nævnes, at Søfartsstyrelsen har det mål, at der skal ske et fald i arbejds- og dødsulykker på 2 pct. eller derover i forhold til de foregående 3 år. Danmarks
Gasmateriel Prøvning har det mål at reducere antallet af forgiftningsulykker i forbindelse med gaskedler med 80 pct. i forhold til 1997 i perioden 1998-2001 og derefter undgå stigninger.
Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet.

2.5.2. Ministerområdets koncernstruktur
Ministerområdets koncernstruktur kan indgå i overvejelserne om arbejdet
med kvalitet og effektivitet, idet det kan overvejes, hvilken struktur der
bidrager mest effektivt til at leve op til ministeriets mission og vision.
Følgende overvejelser kan inddrages:
•
•
•
•

Hvordan indrettes ministerområdet i henseende til antallet af enheder
og hvordan fordeles opgaverne mellem dem?
Kan der oprettes fællesfunktioner på tværs af de enkelte enheder?
Kan der samarbejdes med enheder på andre ministerområder?
Hvordan fordeles beslutningsansvar mellem departement og andre
enheder? Hvor megen kompetence ligger i departementet og hvor
meget i den enkelte institution?

Disse overvejelser svarer til dem, der kunne gå forud for udarbejdelse af
ministerieinstruksen jf. Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser.
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Implementering af overvejelser i effektiviseringsstrategierne vil i nogle
tilfælde skulle føre til en justering af ministerieinstruksen.
Boks 2.2. Erfaringer fra Miljøministeriet
Miljøministeriet har siden oprettelsen i 1971 været organiseret med et lille departement, der fungerer som ministerens udvidede sekretariat, samt en række styrelser, der
bistår med sekretariatsbetjeningen af ministeren. I 1994 skete der en yderligere decentralisering, idet styrelserne nu selv færdiggør alle sager. Sigtet hermed er at få styrelserne
til også at inddrage økonomiske og strategisk-politiske overvejelser i sagsbehandlingen i
tillæg til teknisk-faglige overvejelser. Departementets rolle er nu alene at forestå den
overordnede ledelse af ministeriet, herunder den overordnede strategi- og politikformulering.
I de seneste år har der været en række overvejelser om, hvordan tekniske og administrative støtte- og servicefunktioner kan effektiviseres og rationaliseres på tværs af ministeriet. Det har bl.a. ført til etablering af følgende to fællescentre, som skal servicere hele
ministerområdet.
Center for Informatik blev oprettet i 2000 og står for IT-produktions, udviklings- og
testmiljø, brugersupport, udvikling af den basale IT-infrastruktur mv. Centret er placeret i Skov- og Naturstyrelsen og refererer til styrelsens direktør, men servicerer hele den
administrative del af ministeriet og for visse ydelsers vedkommende også forskningsinstitutionerne. Ved centrets oprettelse blev der fastlagt en samlet besparelse på årsværk
og driftsmidler, som er blevet opretholdt ved de årlige budgettildelinger.
Frontlinien blev oprettet 1. januar 2003 og servicerer i første omgang Miljøstyrelsen og
Departementet og er placeret i Miljøstyrelsen med reference til Miljøstyrelsens direktør.
Frontlinien tager sig af betjening af borgere og samarbejdspartnere, når de henvender
sig til ministeriet. Frontlinien varetager endvidere publikationer, websider mv.
Kilde: Miljøministeriet.

2.5.3. Klare mål for brugerrettede ydelser
Det er et minimumskrav til effektiviseringsstrategien, at der redegøres for,
hvordan der arbejdes med klare mål for brugerrettede opgaver på ministerområdet.
Det fremgår af det supplerende regeringsgrundlag ”Vækst, Velfærd og
Fornyelse II”, at ”regeringen ønsker mest mulig åbenhed i den offentlige
forvaltning og omkring offentlige institutioners servicemål og resultater.
Offentlige institutioner og forvaltninger skal opstille klare mål for deres
service og betjening af borgerne samt offentliggøre de faktisk opnåede
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resultater. Regeringens initiativer vil blive samlet og præsenteret i handlingsplanen ”Klare mål og mere åbenhed”.”
At en opgave er brugerrettet indebærer, at der i opgaveløsningen indgår
kontakt til virksomheder, personer eller organisationer. Eksempler på sådanne opgaver er udstedelse af autorisationer, tildeling af tilskud, informations- og formidlingsvirksomhed, kontrol, myndighedsafgørelser, registrering, skatteopkrævning, omsorgsopgaver mv. Brugerkontakten kan
tage forskellige former, herunder eksempelvis ved fremmøde, telefon, epost eller breve mv.
Følgende forhold kan behandles i effektiviseringsstrategien:
•

En kortlægning af hvilke brugerrettede opgaver der er på ministerområdet.
• En karakteristik af brugerkontakten – hvilke typer af kontakt er der
tale om?
• En vurdering af hvilken type af mål og information der er relevante
for brugerne.
• En egentlig model for hvem der skal opstille mål, hvad skal der opstilles mål for, hvordan og hvornår mål skal offentliggøres, hvem der skal
vurdere om mål er opfyldt og hvordan og hvornår målopfyldelse skal
offentliggøres.
• Overvejelser om hvordan klare mål for brugerrettede opgaver skal
indgå i institutionernes resultatkontrakter.
Der udsendes i 2004 en handlingsplan om klare mål for brugerrettede
opgaver i staten. Kravet om, at effektiviseringsstrategierne skal vedrøre,
hvordan der arbejdes med klare mål for brugerrettede opgaver, træder
først i kraft med den kommende handlingsplan.
2.5.4. Mål- og resultatstyring af institutioner
Effektiviseringsstrategien skal klargøre, hvordan der arbejdes med mål- og
resultatstyring på ministerområdet. Det anbefales, at departementer udarbejder handlingsplaner for mål- og resultatstyring indeholdende:
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•
•
•
•
•

plan for hvilke institutioner der styres med kontrakter,
plan for styring af eventuelle institutioner, som ikke underlægges målog resultatstyring,
organisatorisk forankring af mål- og resultatstyringen,
årets gang med mål- og resultatstyring, herunder rapportering i årsrapporten og eventuel hyppigere intern rapportering til departementet,
samspillet med budgetproceduren.

Det anbefales, at effektiviseringsstrategierne inddrager disse forhold, som
ministerierne kan antages allerede i en årrække at have gjort sig overvejelser om.
Som det fremgår af kapitel 3 er vejledningen om resultatkontrakter justeret på en række punkter i forhold til det hidtidige vejledningsmateriale.
De effektiviseringsstrategier, der offentliggøres i marts 2004, bør derfor i
tillæg til ovenstående redegøre for, hvordan den justerede vejledning implementeres. Herunder bør det forklares, hvordan og hvorfor henholdsvis
eksternt rettede og internt rettede mål inddrages i resultatkontrakterne på
ministerområdet. Også inddragelse af mission/effekter og vision i kontraktstyringen kan behandles.
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Boks 2.3. Erfaringer fra Kulturministeriet
Kulturministeriets ministerområde består af godt 40 statsinstitutioner med mellem 4
og 800 årsværk. Dertil kommer en række selvejende institutioner, som i varierende
grad er underlagt departementets styring.
Ministeriet har i overensstemmelse med IKR-rapportens anbefalinger opstillet en handlingsplan for resultatstyring, som indebærer, at alle statsinstitutioner og et mindre antal
selvejende institutioner skal indgå resultatkontrakt med departementet. Der er primo
2003 indgået gældende resultatkontrakter med ca. 30 institutioner. Institutionerne er
alene i kraft af deres størrelse og opgaver meget forskellige.
Med henblik på bl.a. at styrke styringsarbejdet i departementet gennemførtes medio
2002 en mindre organisationsændring. En række opgaver angående budget og økonomi blev overført fra fagkontorerne til Økonomikontoret, og en række opgaver med
styring og resultatopfølgning blev overført til en ny Styrings- og Controllerenhed.
Styrings- og Controllerenheden blev dannet på basis af den tidligere controllerfunktion. Enheden har bl.a. fået ansvaret for udvikling af styringskoncepterne (konceptet
for direktørkontrakter og ledersamtaler er dog forankret i Institutionssekretariatet) og
for at drive processerne i forbindelse med kontraktforhandlingerne. Det er fortsat fagkontorerne, der drøfter indholdsmæssige forhold med institutionerne, men Styringsog Controllerenheden skal sikre fremdrift i forhandlingerne og fungere som styringskonsulent og proceskonsulent i forhold til begge parter.
En væsentlig målsætning for det nye styringskoncept er at fokusere styringen på effekter og produkter, og ikke på processer (aktiviteter). Mange af de hidtidige kontrakter
har indeholdt procesmål, og har derfor i realiteten haft karakter af detailstyring og
indskrænket institutionernes ledelsesrum.
Det nye resultatstyringskoncept indebærer bl.a. bedre samspil mellem styringsinstrumenterne: resultatkontrakter, årsrapporter, (årlige) virksomhedsmøder og (årlige) ledersamtaler/direktørkontrakter. Der lægges bl.a. større vægt på systematisk resultatopfølgning i tilknytning til institutionens årsrapport, og der er mulighed for, at en del af
målene får en rullende karakter, idet de fastsættes eller præciseres på det årlige virksomhedsmøde.
Kilde: Kulturministeriet.
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2.5.5. Udbud
Med cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts og anlægsopgaver fra december 2002 er det gjort obligatorisk at udarbejde udbudspolitikker for ministerområdet og for de enkelte institutioner. Herunder skal
ministerområdets opgaver gennemgås og vurderes med passende mellemrum med henblik på at vurdere, om opgaverne skal sendes i udbud.
Det er et krav, at der i effektiviseringsstrategien fastsættes, hvordan der
arbejdes med udbud og udlicitering på ministerområdet. I kapitel 4 findes
vejledning i, hvordan en udbudspolitik for ministerområdet kan udarbejdes, herunder hvordan cirkulærets minimumskrav kan fortolkes.
I overensstemmelse med udbudscirkulæret skal udbudspolitikken offentliggøres som en del af effektiviseringsstrategien. Finansministeriet anbefaler, at udbudspolitikken indgår som et kapitel heri.
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Boks 2.4. Erfaringer fra Fødevareministeriet
Fødevareministeriet nedsatte i 2000 en arbejdsgruppe med det formål at undersøge, hvilke opgaver i ministeriet som er egnede til udlicitering. Arbejdsgruppen skulle endvidere formulere fælles
målsætninger og en handlingsplan for udlicitering. Alle institutioner på ministerområdet var
repræsenteret i gruppen.
Med udgangspunkt i Finansministeriets eksempler på udbudsegnede funktioner (tekniske støttefunktioner, administrative støttefunktioner, og administrative kerneopgaver) indeholder rapporten en udtømmende gennemgang af udbudsegnetheden af opgaver under Fødevareministeriet.
På baggrund af de gældende regler for udbud og udlicitering kan de opgaver, som under alle
omstændigheder fortsat skal finde sted i offentlig regi, frasorteres. Endelig er der også inddraget
en række overvejelser om positive krav til egenskaber, som bør stilles til de opgaver, der kan
udliciteres. For det første skal det være muligt at beskrive opgaven helt præcist med hensyn til
omfang, kvalitets- og serviceniveau. For det andet skal det være muligt at udføre kontrol af omfang, kvalitets- og serviceniveau.
På den baggrund har ministeriet gennemgået 24 funktioner inden for 3 hovedområder: tekniske
støttefunktioner, administrative støttefunktioner og administrative og faglige kerneopgaver. Hver
enkelt funktion er blevet vurderet med hensyn til egnethed til udlicitering og indplaceret i en af
tre kategorier: Egnet til udlicitering/ekstern varetagelse (kategori A). Muligvis egnet til udlicitering/ekstern varetagelse (kategori B). Ikke egnet til udlicitering/ekstern varetagelse (kategori C).
Kategori A er domineret af tekniske støttefunktioner. De administrative støttefunktioner dominerer kategori B, og kræver altså en nærmere vurdering. Kategori C udgøres overvejende af administrative og faglige kerneområder, som vurderes til at være uegnede til udlicitering.
Udbudsområdet er søgt forankret gennem koncernledelsens vedtagelse af fælles principper for
udbud og udlicitering i Fødevareministeriet kombineret organisatorisk med oprettelsen af en ny
enhed med ansvar for udlicitering og indkøb. For at sikre forankring på et højt ledelsesniveau er
der etableret en styregruppe for udlicitering og indkøb med deltagelse af de økonomiansvarlige
direktionsmedlemmer i institutionerne.
Enhedens opgave vedrørende udbud og udlicitering er primært overordnet fastlæggelse af planer
for gennemførelse af udbud, en rådgivende funktion i forhold til de enkelte institutioner samt
halvårlig afrapporterering til styregruppe og koncernledelse. Ansvaret for den konkrete gennemførelse af udliciteringspolitikken med udgangspunkt i de identificerede områder ligger i de respektive institutioner.
For at styrke opmærksomheden omkring ansvarsforholdet er udbudsområdet medtaget i en række
direktørkontrakter for 2002.
Ved udgangen af 2002 er der gennemført udbud for ca. 90 pct. af alle relevante kategori A områder, og de resterende relevante områder skal udbydes i løbet af 2003.
Der er iværksat en nærmere vurdering af en række kategori B områder gennem nedsættelse af
særlige arbejdsgrupper.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
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2.5.6. Indkøb
Med cirkulære om indkøb i staten fra december 2002 er det gjort obligatorisk at udarbejde indkøbspolitikker for hvert ministerområde. Indkøbspolitikkerne skal udmøntes i handlingsplaner, som kan formuleres enten
for ministerområdet som helhed eller for hver institution på ministerområdet.
I effektiviseringsstrategien skal fastsættes, hvordan der arbejdes med indkøb på ministerområdet. I kapitel 5 findes vejledning i, hvordan en indkøbspolitik for ministerområdet kan udarbejdes.
I overensstemmelse med indkøbscirkulæret skal indkøbspolitikken offentliggøres som en del af effektiviseringsstrategien. Finansministeriet anbefaler, at indkøbspolitikken indgår som et kapitel i effektiviseringsstrategien.
Ifølge cirkulæret skal indkøbspolitikker konkretiseres i indkøbshandlingsplaner, jf. også kapitel 5.
Det er ikke et krav, at handlingsplanerne offentliggøres, men ministerier
og institutioner kan vælge at gøre det.
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Boks 2.5. Erfaringer fra Finansministeriet
Indkøbsfunktionen i Økonomistyrelsen har ansvar for indkøbspolitikken i Finansministeriet som helhed. De fysiske indkøb er delegeret til de medarbejdere, der dagligt bestiller varer hjem, idet det er her detailekspertisen vedrørende behov og forbrug forefindes.
Økonomistyrelsen benytter Crystal Reports, der løbende opsamler budget og forbrug fra
Navision Stat. Denne proces gennemføres primært med det formål at danne overblik
over, hvad der indkøbes, og ikke mindst hvor der indkøbes. Opfølgningen på økonomi
og budgetter vil i fremtiden blive tilrettelagt, så den tilvejebringer egentlig ledelsesinformation, idet der bliver mulighed for at udspecificere:
•
•
•
•
•
•

totalomsætning,
heraf indkøb via Den offentlige indkøbsportal (DOIP),
heraf indkøb udenom DOIP,
mest brugte leverandører,
mest indkøbte varegrupper,
opfølgning på år til dato budgetter.

Hermed vil indkøbspolitikken blive konsolideret. Yderligere planlægges etablering af en
intranetside om indkøb. Siden skal indeholde alt relevant og tilgængeligt materiale om
indkøb bl.a. udledt fra indkøbspolitikken. Der vil ligeledes være links til de områder,
som den enkelte indkøber benytter sig af til daglig. Det være sig DOIP, Statens og
Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), tjenesterejser mv.
Kilde: Økonomistyrelsen.

2.5.7. Andet
En del institutioner og ministerområder anvender helhedsorienterede
kvalitets- og ledelsesmodeller baseret på fx Balanced Scorecard eller
EFQM-modellen. Endvidere arbejdes med personale- og ledelsespolitik,
lønpolitik samt sygefraværspolitik. Mange steder er controlling en integreret del af arbejdet med effektivitet og kvalitet. Digitalisering indtager på
en række ministerområder en central placering i effektiviseringsarbejdet.
På nogle ministerområder vil en dækkende strategi for arbejdet med
fremme og sikring af effektivitet og kvalitet betyde at beslutninger om,
hvordan der arbejdes med sådanne initiativer, med fordel kan inddrages i
effektiviseringsstrategien.
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Boks 2.6. Erfaringer fra Økonomi- og Erhvervsministeriet
I foråret 2002 besluttede Økonomi- og Erhvervsministeriet at anvende Excellencemodellen som koncernramme for at fremme strategisk udvikling og for at fremme en evalueringskultur. Modellen er indarbejdet i resultatkontrakterne. Alle institutioner skal
efter beslutningen gennemføre et Excellence-forløb i 2003. Princippet er, at institutionerne selv tilrettelægger det lokale arbejde med Excellence-modellen udfra de lokale
behov. Som inspiration til dette arbejde har departementet udarbejdet en skabelon for,
hvordan et excellenceforløb kan tilrettelægges.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlægning og forberedelse.
Fællesmøde om forløbet og modellen.
Uddannelse af medarbejdere.
Udarbejdelse af materiale til selvevaluering.
Workshop for ledere og medarbejdere.
Udarbejdelse af endelig selvevaluering.
Feedback-rapport.
Personalekonference.
Seminar for ledelsesgruppen hvor indsatsområder identificeres og prioriteres.
Fællesmøde for alle hvor rapport og handlingsplaner præsenteres.
Gennemførelse af forbedringstiltag.

Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet.

2.6. Indsatsområder
Effektiviseringsindsatsen gælder hele ministerområdet, men der vil som
regel være visse områder, der er særligt i fokus. Sådanne indsatsområder
kan afgrænses ud fra følgende kriterier:
•
•
•

•
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Organisatorisk (kan der fx udpeges et særligt behov for at effektivisere
arbejdsgange i en bestemt styrelse).
Ud fra bestemte opgaver (fx sagsbehandlingstiden for arbejdsskadesager).
Ud fra funktionelle kriterier (fx overvejelser om at sammenlægge støttefunktioner, oprette call-centre på tværs af ministerområdet, indlede
samarbejder med andre ministerier om løsningen af bestemte opgaver
og lignende).
Ud fra anvendelse af udvalgte effektiviserings- og styringsredskaber
som fx digital forvaltning, tværgående opgaveorganisering, kvalitetsudvikling, personale- og ledelsespolitik, regelforenkling eller andet.
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Ud over klare mål for brugerrettede opgaver, indkøb, udbud samt mål- og
resultatstyring er det op til det enkelte ministerium, hvilke indsatsområder, man ønsker at udpege, og hvordan man vil afgrænse dem. Det er
imidlertid afgørende, at den overordnede strategi og de overordnede politikker bliver konkretiseret i forhold til indsatsområder i perioden. De
identificerede indsatsområder bør konkretiseres ved at opstille arbejds- og
tidsplaner for effektiviseringsarbejdet. For hvert enkelt indsatsområde
angives den samlede tidsramme, milepæle samt hvilket resultater der forventes.
I afsnit 4.3 om udbudspolitikken og afsnit 5.3.6 om anvendelse af indkøbshandlingsplaner er uddybet, hvordan indsatsområderne for henholdsvis udbud og indkøb kan indgå i effektiviseringsstrategien. Vejledningen indeholder ikke en uddybning for så vidt angår indsatsområder for
mål- og resultatstyring.
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Kapitel
Vejledning om resultatkontrakter

3.1. Indledning
Mange statslige institutioner og departementer har i dag betydelige erfaringer med mål- og resultatstyring og adskillige har gennemløbet flere
”generationer” af kontrakter. Resultatkontrakter er således i dag et integreret led i styringen af statslige institutioner.
Med denne vejledning anbefales en række ændringer af konceptet for
resultatkontrakter for institutioner og resultatlønaftaler for direktører
(direktørkontrakter) i forhold til tidligere vejledninger fra Finansministeriet, herunder Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen. De vigtigste ændringer er følgende:
•
•
•
•
•

Det anbefales, at resultatkontrakter i højere grad fokuserer på eksternt
rettede mål.
Det understreges, at der er mulighed for, at resultatkontrakter for
institutioner kan sammenlægges med direktørkontrakter.
Det anbefales, at institutionsdirektørernes resultatløn i højere grad
knyttes til institutionens opnåelse af eksternt rettede resultater.
Begrebsrammen justeres, idet der opfordres til at anvende opgavehierarkier som forståelsesramme og strategisk grundlag for udformning af
resultatkontrakter.
Ministerierne skal ikke længere indsende direktørkontrakter mv. til
Personalestyrelsen. Personalestyrelsen vil dog fortsat en gang om året
som led i sit lønstatistiske arbejde anmode om oplysninger om antal
direktørkontrakter og niveauet for resultatlønudbetalinger mv.

Yderligere lægges øget vægt på, at der bør være sammenhæng mellem den
eksterne styring af institutionerne og den interne styring i institutionerne.
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På linje med finanslov og årsrapport bør resultatkontrakter for institutioner derfor gøres tilgængelige for offentligheden fx på institutionernes
hjemmesider.
Vejledningen udstikker sigtelinjer, som institutioner og departementer
kan orientere sig efter, når nye resultatkontrakter formuleres, men det
forventes fortsat, at redskabet tilpasses erfaringer, styringsønsker og styringsvilkår på de enkelte ministerområder og i de enkelte institutioner.
Boks 3.1. Vejledningen om resultatkontrakter kort
Hovedlinjerne i den justerede vejledning er, at der i hver resultatkontrakt anbefales
opstillet et begrænset antal eksternt rettede mål, og at der til hvert af disse mål knyttes
en række resultatkrav. I tillæg hertil kan kontraktens parter vælge at inddrage andre
forhold, herunder forhold omkring opgavetilrettelæggelsen.
Ved at basere målene på en analyse af institutionens opgavehierarki, vil alle aktiviteter
og omkostninger i institutionen blive dækket af målene, herunder støttefunktioner og
udgifter til overhead. Analysen af institutionens opgavehierarki udgør en del af det
strategiske grundlag for formuleringen af kontrakten, men skal ikke nødvendigvis præsenteres i kontrakten.
Det begrænsede antal mål i resultatkontrakten kan prioriteres strategisk ved at tildele
særligt vigtige mål og resultatkrav ekstra vægt. Dette kan finde sted både i resultatkontrakten og i aftalen om resultatløn til institutionsdirektøren.
Hvis man på de enkelte ministerområder skønner det hensigtsmæssigt, kan også andre
forhold end eksternt rettede mål inddrages i resultatkontrakterne. Det anbefales, at der
i effektiviseringsstrategierne redegøres for, hvordan man på ministerområdet har valgt
at arbejde med mål- og resultatstyring. I den forbindelse kan argumenteres for, hvordan
hhv. internt rettede og eksternt rettede mål kan indgå i resultatkontrakterne på ministerområdet.
Det forventes fortsat, at departementer og institutioner tilpasser anvendelsen af resultatkontrakter til deres erfaringer, styringsønsker og styringsvilkår.

3.2. Formål
Formålet med mål- og resultatstyring er at få mest muligt for pengene og
sikre overensstemmelse mellem de politiske ønsker og institutionernes
resultater. Resultatkontrakter kan bidrage hertil gennem en stærkere fokusering på de opgaver, som institutionen skal løse, samt de omkostninger,
der er forbundet hermed. Resultatkontrakterne kan yderligere bidrage
hertil ved at øge gennemsigtigheden og ved at afstemme forventningerne.
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Forudsætningen er, at resultatkontrakterne anvendes af institutionsledelsen som et reelt styringsredskab, og at der er sammenhæng mellem de
forskellige styringsrelationer, som indeholdt i resultatkontrakter, årsrapporten og den interne og eksterne styring af institutionen, jf. også overvejelserne i afsnit 3.4 nedenfor.
Boks 3.2. Mål- og resultatstyring i andre lande
Mål- og resultatstyring mellem departementer og institutioner har i visse af de engelsksprogede OECD-lande været baseret på tanker om, at institutioner skulle slippe for
detaljerede regler og styring i forhold til opgavetilrettelæggelsen for til gengæld at blive
stillet til ansvar for de resultater, som institutionerne leverer. Styringsfokus rettes således
mod de opgaver, som institutionerne skal løse. Derved vil styringen vedrøre de forhold,
som er af interesse for politikere, brugere og borgere.
Tankegangen er med andre ord, at mål- og resultatstyring indebærer en styringsmæssig
byttehandel, hvor forudgående regulering erstattes af efterfølgende resultatopfølgning,
og at institutionsledelsen derved gives større ledelsesmæssigt frirum. Dette frirum kan
resultere i større effektivitet, forudsat at institutionsledelsen stilles til ansvar for sine
eksternt rettede resultater.
En del af baggrunden for denne tilgang er den opfattelse, at instanser som departementer og finansministerier ikke kan tilvejebringe tilstrækkelig information om vilkårene for
opgavetilrettelæggelsen i de enkelte institutioner. Hvis departementer og finansministerier derfor styrer på interne forhold, risikerer de at hæmme en effektiv udnyttelse af
ressourcerne.

3.3. Styringsfokus
Ministerierne beslutter selv, i hvilket omfang de ønsker at inddrage mål
og resultatkrav vedrørende henholdsvis de eksternt rettede resultater og
den interne opgavetilrettelæggelse i institutionen i deres resultatkontrakter. En række forhold taler imidlertid for, at en inddragelse af mål for den
interne opgavetilrettelæggelse ikke må ske på bekostning af de eksternt
rettede mål:
•

Eksternt rettede mål vil ofte være af større interesse for institutionernes interessenter end mål for den interne opgavetilrettelæggelse1.

1

I den forbindelse kan anføres, at alle mål og resultatkrav fastsat i resultatkontrakten skal
afrapporteres i årsrapporten, som henvender sig til en bredere gruppe af interessenter,
der kun i begrænset omfang kan antages at interessere sig for detaljerede forhold omkring institutionens interne opgavetilrettelæggelse.
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•

•
•

Hvis departementer og institutioner er enige om, at institutionerne
skal have større frihedsgrader i forhold til opgavetilrettelæggelsen, vil
det være nyttigt at stille institutionerne til ansvar for deres resultater i
stedet.
Som led i udviklingen af et nyt budgetsystem overvejes i højere grad
at bevilge til de enkelte opgaver frem for at bevilge til de institutioner,
der løser opgaverne.
En højere grad af overensstemmelse mellem de forskellige styringsrelationer, jf. afsnit 3.4 nedenfor, understøttes ved en inddragelse af eksternt rettede mål.

Af disse grunde bør øget inddragelse af eksternt rettede mål og tilknyttede
resultatkrav, som dækker hele institutionens virke, være udgangspunktet
for resultatkontrakter i staten fremover. Det skal dog ikke være en ”spændetrøje”.
For det første vil det for institutioner med meget spredte opgaveporteføljer være vanskeligt at lave resultatkontrakter, som er fuldt dækkende,
uden at inddrage uhensigtsmæssigt mange mål og resultatkrav. Det kan i
disse sammenhænge være nødvendigt at begrænse opstillingen af mål og
resultatkrav til områder, der skønnes af særlig strategisk betydning.
For det andet ønsker en række departementer at påvirke interne processer
i institutionerne, hvorfor den reelle styring af institutionerne omfatter
såvel eksternt rettede resultater som interne processer2. I de tilfælde vil en
kontrakt som alene fokuserer på eksternt rettede resultater ikke afspejle
den reelle styring af institutionen. Det er således vigtigere, at kontrakten
afspejler den reelle styring, end at den lever op til en ambition om kun at
vedrøre eksternt rettede mål og resultatkrav.
For det tredje skal det understreges, at ambitionen om fuld dækning alene
angår overordnede mål for institutionen, mens det ikke i alle tilfælde vil
være styringsmæssigt relevant at sikre fuld dækning for så vidt angår resultatkravene, jf. begrebsafklaringen i afsnit 3.7.3 nedenfor om mål.

2

Baggrunden for et sådan ønske kan fx være at departementet vurderer, at fokus på en
række interne processer er nødvendig for, at institutionen også ud over kontraktperioden
kan levere resultater, og at institutionen ikke af egen drift vil fokusere herpå, hvis den
alene vurderes på eksternt rettede resultater i kontraktperioden.
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Ambitionen om, at resultatkontrakterne er fuldt dækkende og vedrører
eksternt rettede mål, rummer således fortsat rig mulighed for at inddrage
andre forhold i resultatkontrakterne og i styringsrelationen mellem departement og institutioner, hvis man på de enkelte ministerområder selv
finder det hensigtsmæssigt. Helhedsorienterede kvalitets- og ledelsesmodeller som for eksempel EFQM-modellen og Balanced Scorecard vil fortsat kunne anvendes, ligesom det løn- og personalepolitiske område kan
inddrages i resultatkontrakten, hvis man i de enkelte departementer og
institutioner ønsker det.
Boks 3.3. Balanced Scorecard og den foreliggende vejledning
Siden 2001 har Slots- og Ejendomsstyrelsen anvendt Balanced Scorecard til udvikling,
implementering og formidling af styrelsens strategi. Modellen anvendes som ramme
for styrelsens resultatkontrakt og for de enkelte organisatoriske enheders resultatkontrakter og er rammen for styrelsens løbende opfølgninger. Det er styrelsens hensigt
fortsat at anvende Balanced Scorecard som styringsmæssig ramme, kombineret med de
principper der fremgår af den foreliggende vejledning.
Slots- og Ejendomsstyrelsen vil forene vejledningens udmeldinger med Balanced Scorecard modellen, ved at Balanced Scorecards eksterne relationer om Ejere og Kunder
udgør det element, hvorfra styrelsens eksternt rettede mål og tilknyttede resultatkrav
udvælges. Styrelsens interne enhedskontrakter vil omfatte de samme eksterne mål og
resultatkrav i forhold til Ejere og Kunder suppleret med interne målsætninger koblet til
relationerne Processer og Læring og vækst i Balanced Scorecard.
Det er hensigten på sigt at foretage en kobling mellem Slots- og Ejendomsstyrelsens
strategi opstillet efter Balanced Scorecard, opstilling af opgavehierarkier som beskrevet
i vejledningen og styrelsens formålsopdelte kontoplan, som igen er relateret til en række nøgletal og gennemførelse af benchmarking ud fra disse. Herved tilstræbes en sammenhæng mellem strategi, opgaver og omkostningsfordeling som angivet i det ny
kontraktkoncept.
Der henvises til Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside på www.ses.dk, hvor styrelsens Balanced Scorecard-model og resultatkontrakt er præsenteret.
Kilde: Slots- og Ejendomsstyrelsen.

41

Effektiv opgavevaretagelse i staten

Boks 3.4. Om internt og eksternt rettede mål
At et mål er eksternt rettet angiver, at det tilstræbte resultat, som målet vedrører, retter
sig mod institutionens omgivelser. Det kan være samfundet som helhed, virksomheder,
borgere, brugere, andre statslige institutioner mv. Eksternt rettede mål kan ses i modsætning til internt rettede mål. At et mål er internt rettet angiver, at målet vedrører
institutionens interne forhold omkring opgavetilrettelæggelsen, herunder eksempelvis
arbejdets tilrettelæggelse, institutionens struktur, personaleudvikling mv. Eksterne mål
vil typisk vedrøre de øvre elementer i et opgavehierarki (effekter, produkter og eventuelt ydelser), mens interne mål vil vedrøre forhold omkring aktiviteter, delaktiviteter og
ressourcer.
For mange opgaver er det let at afgøre, om de er henholdsvis interne eller eksterne. I
praksis vil der imidlertid være tilfælde, hvor en opgave både har karakter af at være
internt og eksternt rettet. Det vil typisk være tilfældet for udviklingstiltag, som vedrører
de eksternt rettede opgaver, idet de sigter på at ændre opgavens karakter eller væsentlige
egenskaber ved den. Eksempler herpå kan være regelforenkling, digitalisering af sagsbehandling, etablering af internetbaseret borgerbetjening mv.
Internt og eksternt rettede resultater kan således opfattes som yderpunkter i et kontinuum , jf. nedenstående skitse.

Eksternt rettede

Typer af
resultater

Eksternt rettede
resultater

Strategisk udvikling i
forhold til eksternt
rettede resultater

Eksempler

Selskabsregistrering,
tilskudsadministration

Digitalisering af
selskabsregistrering, ændring af
ydelsesindhold

Internt rettede

Koncernfælles
aktiviteter

Interne aktiviteter

Personale politiske
Controlling, bogminimumskrav,
holderi, medarbejkoncern-ITderudvikling, kvaliprojekter
tetssikringsprojekter

3.4. Styringsmæssig sammenhæng
Resultatkontrakter vedrører styringsrelationen mellem departement og
institutioner. Denne styringsrelation er en del af en bredere styringsmæssig sammenhæng, hvori love og anden regulering, finansloven og årsrapporten indgår, som illustreret i figur 3.1.
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Figur 3.1. Styringssammenhænge

Love og anden regulering

Finanslove

Resultatkontrakter

Årsrapporter

I finanslovene fastsættes bevillingerne til institutioner og ordninger. Yderligere information fremgår af finanslovenes anmærkninger til de enkelte
bevillinger. Heri indgår en nærmere beskrivelse af bevillingernes formål
og anvendelse samt bevillingsforudsætninger i form af takster og aktivitetsniveau mv.
I anmærkningerne angives en udgiftsfordeling på de udadrettede hovedformål, som institutionerne varetager. For disse hovedformål kan endvidere være angivet de væsentligste mål og forventninger til service, behovsdækning, kvalitet og produktivitet mv. på området.
I særlige tilfælde kan anmærkningernes oplysninger svare til mål og resultatkrav i resultatkontrakter, men det sædvanlige er, at resultatkontrakterne indeholder en konkretisering af de overordnede mål, eventuelt suppleret med resultatkrav af intern ledelsesmæssig karakter.
De overordnede mål i finanslovens anmærkninger bør så vidt muligt understøttes af eksternt rettede mål og resultatkrav i kontrakten. Selvom det
umiddelbart er vanskeligt, bør der over tid arbejdes mod en god dækning
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med konkrete, målbare indikatorer for institutionens resultater og effekten af dens virke. Det er blandt andet derfor, at inddragelse af mål og
resultatkrav for interne processer i resultatkontrakterne ikke anbefales at
ske på bekostning af inddragelse af eksternt rettede mål og resultatkrav.
I årsrapporten afrapporteres på de mål, der er fastsat i resultatkontrakterne, finanslovens anmærkninger eller er aftalt med andre parter uden for
institutionen.
Både i den foreliggende vejledning om resultatkontrakter og i vejledningen om årsrapporten lægges op til, at der er en tæt sammenhæng mellem
resultatkontrakt og årsrapport.
Forholdet mellem resultatkontrakt og årsrapport er uddybet i afsnit 3.9
nedenfor.
3.5. Institutionstyper
Institutionstyper
Der er en mangfoldighed af institutionstyper i staten og dermed af styringsrelationer. Hovedparten af de resultatkontrakter, der er indgået i
staten i 2003, omfatter statsinstitutioner med driftsbevilling eller statsvirksomheder. Hovedparten af anbefalingerne i denne vejledning vil dog
kunne finde anvendelse også for selvejende institutioner, der modtager
driftsbevillinger eller er tilskudsfinansierede.
Institutioner med bestyrelser
Et særligt forhold vedrører institutioner mv. med bestyrelser. Hensigten
med etablering af en bestyrelse er typisk at begrænse, supplere eller erstatte den politiske og administrative styring af de pågældende enheder.
Hermed fastsættes ændrede vilkår for anvendelse af resultatkontrakter.
Hvilken kontraktrelation, der vil være passende, afhænger af, hvordan beslutningskompetence er fordelt mellem departement, institution og bestyrelse, og hermed af graden af autonomi for institutionen. Hvilke konsekvenser, der må drages heraf, er en beslutning, der må tages af kontraktparterne.
Eventuelle uklarheder omkring kompetencefordeling mv. mellem departement, institution og bestyrelse kan ikke løses med en resultatkontrakt,
men må derimod afklares i vedtægter, love og andre bestemmelser.
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Særligt kan forholdet tages op ved etableringen af sådanne enheder, hvor
det bør gøres klart, hvilke instanser der har hvilke kompetencer, og hvad
denne fordeling indebærer for anvendelsen af resultatkontrakter.
Departementer med driftsopgaver
Enkelte ministerområder har kun få institutioner. Dette kan enten være
ministerier med få årsværk, departementer med enhedsorganisation eller
det kan være ministerier, hvor departementet har betydelige driftsopgaver.
Principielt ville sådanne ministerier, hvis de måtte ønske det, kunne formulere en resultatkontrakt eller et lignende dokument (handlingsplan,
arbejdsplan eller arbejdsprogram), hvori de fastsætter, hvilke resultater de
vil levere, hvad de vil gøre for at nå resultaterne, og hvilke omkostninger
de vil afholde i den anledning. Eventuelt kunne et sådan dokument alene
vedrøre driftsopgaver. En sådan tilrettelæggelse vil være i overensstemmelse med de reviderede bestemmelser om årsrapporten.
Det er dog op til de pågældende ministerier at vurdere, om en sådan
fremgangsmåde er hensigtsmæssig.
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Boks 3.5. Kontraktstyring i Udenrigsministeriet
Udenrigstjenesten adskiller sig fra den øvrige centraladministration ved at være organiseret som en enhedsorganisationen. Resultatkontrakter indgås derfor mellem ledelsen
og enhedschefer frem for mellem departement og institutioner, som det kendes fra
andre ministerier.
Kontraktstyringen er i dag tilrettelagt forskelligt inden for Udenrigstjenestens fire hovedformål. Baggrunden herfor er, at mulighederne for at underlægge de enkelte hovedformål mål- og resultatstyring varierer betydeligt, fordi de vedrører forskellige opgavetyper. Således spænder aktiviteterne fra standardiseret ydelses- og serviceproduktion på
eksportfremmeområdet og det konsulære område over projektorienteret tilskudsadministration på udviklingsbistandens område til beredskabslignende departemental opgavevaretagelse på det generelle udenrigspolitiske område.
På eksportfremme- og investeringsområdet har mange opgaver en sådan karakter, at der
kan opstilles kvantitative opgørelser af resultaterne (antal kunder, antal succesprojekter,
antal etablerede arbejdspladser, indtjeningsgraden mv.). Der indgås derfor en resultatkontrakt mellem Udenrigsministeriets direktør og chefen for Danmarks Eksportråd,
som udmøntes i resultatkontrakter mellem denne og cheferne for alle enheder med
eksport- og investeringsfremmeaktiviteter – ude som hjemme.
På udviklings- og miljøbistandens område vanskeliggøres kontraktstyringen ved, at en
række eksterne faktorer på modtagerside også har betydning for gennemførelsen af
programmer og projekter. Et eksempel herpå er implementeringskapacitet i modtagerlandet. Kontraktstyring er imidlertid under udvikling med de såkaldte virksomhedsplanlægningsaftaler, der indgås med repræsentationscheferne i programsamarbejdslandene m.fl. Det skal bemærkes, at der – for så vidt angår programmer og projekter –
ikke opstilles egentlige resultatkrav, men at indikatorer for målopfyldelsen i programmerne (fx opførelse af x antal brønde eller etablering af x antal kilometer vej) indgår i
evalueringen af kontraktopfyldelsen sammen med en række forvaltningsmæssige mål.
I et forsøg på også at kontraktstyre det generelle udenrigspolitiske område og dermed den
beredskabslignende departementale opgavevaretagelse, hvor det er særligt udfordrende
at opstille styringsrelevante mål og resultatkrav, har Udenrigsministeriets direktør på
forsøgsbasis indgået et mindre antal overordnede resultatkontrakter med udvalgte repræsentationer med særlig vægt på de generelle udenrigspolitiske opgaver. På grund af
opgavernes særlige karakter opstiller kontrakterne såvel kvantitative som kvalitative
resultatmål. Eksempler herpå omfatter indberetnings- og besøgsvirksomheden, public
diplomacy-opgaverne, kontakten med opholdslandets myndigheder samt kontakten
med hjemlige ressortmyndigheder og andre interessenter.
Den udfordring, som Udenrigstjenesten i dag står over for, er at etablere et samlet målog resultatstyringssystem, som dækker hele Udenrigstjenestens opgaveflade, og som
altså også kan anvendes meningsfyldt på den generelle udenrigspolitik/den departementale opgavevaretagelse og det konsulære område.
Kilde: Udenrigsministeriet.
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3.6. Opgavehierarki
I det følgende præsenteres en begrebsramme for resultatkontrakterne, som
klargør, hvordan det er muligt at opstille få mål, som dækker hele institutionens virke. Begrebsrammen kan bruges som grundlag for at skabe sammenhæng mellem den interne og eksterne styring.
Opgavehierarkiet kan befordre arbejdet med resultatkontrakter, og kan
således betragtes som et hjælperedskab, som ministerier og institutioner
kan vælge at arbejde med, hvis de finder det hensigtsmæssigt.
3.6.1. Opgavehierarkiet
Udgangspunktet for begrebsrammen er en opstilling af et hierarki af res3
sourcer, aktiviteter og ydelser mv., jf. figur 3.2 nedenfor .
Figur 3.2. Opgavehierarkiet
Effekter (outcomes)

Produkter (outputs)

Ydelser

Aktiviteter

Evt. delaktiviteter

Ressourcer (inputs)

Finansielle midler

3

Det bemærkes, at begrebet ”opgaver” i denne vejledning anvendes som samlebetegnelse
for delaktiviteter, aktiviteter, ydelser og produkter.
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Finansielle midler vedrører de penge som institutionen har til opgavevaretagelsen i form af bevillinger, gebyrer, brugerbetaling, lån eller indtægter
fra indtægtsdækket virksomhed mv. Heraf finansieres institutionens ressourcer, hvilket omfatter personale, bygninger og materiel mv. Ressourcerne kan forankres fast i organisationen i form af ansættelser eller erhvervelser, eller gennem privatretlige kontrakter med private leverandører fx
ved leje af bygninger, leasing (i det omfang det er lovligt) og udlicitering.
Disse ressourcer anvendes til at gennemføre aktiviteter – fx rengøring,
journalisering eller analysearbejde. Aktiviteterne kan igen grupperes indholdsmæssigt efter hvilken ydelse, de bidrager til, herunder fx udbetaling
af tilskud af en bestemt type, tilrettelæggelse af en kampagne eller implementering af et afgrænset udviklingsprojekt. Ydelserne kan grupperes efter
de produkter – eller outputs – institutionen leverer til sine omgivelser.
Produkter vil afstedkomme de umiddelbare påvirkninger, som institutionen har på omgivelserne.
Produkterne vil i sidste ende have en samfundsmæssig effekt – eller ”outcome” – idet effekter både kan være utilsigtede og tilsigtede.
Tilsigtede samfundsmæssige effekter svarer til det formål, institutionen er
sat i verden for at realisere, og institutionens mission bør derfor handle
om de tilsigtede effekter. Opgavehierarkiet skaber således principielt en
sammenhæng fra finansiering og ressourcer over aktiviteter til produkter
og i sidste ende effekter/mission. På sin vis er tankegangen om et opgavehierarki en forudsætning for, at en mission kan blive meningsfuld for den
enkelte medarbejder i institutionen. Anvendelse af mission og vision i
resultatkontrakter er mere uddybende beskrevet i afsnit 3.7.2 nedenfor.
En eksemplificering af opgavehierarkiet er vist i figur 3.3 og figur 3.4.
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Figur 3.3. Eksempel på opgavehierarki I
Bæredygtigt landbrug
Støtteudbetaling

Effekt

Rådgivning Forskningsresultater

Ydelse

Tilskud til øko-brug
Sagsbehandling Rengøring

Aktivitet

Ansatte

Materiel

Bevilling

Produkt

Ressource
Finansielle midler

Gebyr

Tankegangen er, at finansiering, ressourcer, aktiviteter, ydelser, produkter
og effekter kan kædes sammen. Sammenhængene kan være mere eller
mindre lette at identificere, og vil i nogle institutioner og institutionsområder derfor være nemmere at anvende i styringsøjemed end i andre.
Figur 3.4. Eksempel på opgavehierarki II
Bæredygtigt landbrug
Forskningsresultater
Biogasanlæg
Forskning
Ansatte

Støtteudbetaling

Grundforskning Støtte til privat forskning
Rengøring
Materiel

Bevilling Bevilling Donation

Effekt
Rådgivning

Produkt
Ydelse
Aktivitet
Ressource

Finansielle midler

3.6.2. Decentral fortolkning
Indplaceringen og grupperingen af aktiviteter i opgavehierarkiet i en given institution er ikke objektivt givet, og anvendelse af de forskellige niveauer i hierarkiet vil derfor repræsentere et ledelses- eller styringsmæssigt
valg. Sådan bliver der også styret i dag. For eksempel afgives bevillinger på
finansloven i dag på meget forskellige niveauer i opgavehierarkiet i det
omfang, der bevilges til formål og opgaver. Det afspejler formentlig til
dels historiske tilfældigheder, men også at der fra bevillingsgivere er forskellige styringsønsker på de forskellige områder.
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Yderligere vil opgavehierarkiets detaljeringsgrad variere afhængigt af styringsønsker og formål. Således vil det for nogle institutioner være meningsfuldt at skelne mellem forskellige niveauer af effekter, mens det for
andre vil være hensigtsmæssigt at opdele aktiviteter i del- og underaktiviteter. For andre igen giver det ikke mening at skelne mellem ydelser og
produkter.
Der er således behov for at beslutte aggregeringsniveau og konkret implementering af opgavehierarkiet i de enkelte institutioner. Givet at dette
vil være afhængigt af karakteristika ved den enkelte produktion såvel som
erfaringer, styringsønsker, og styringsvilkår i de enkelte departementer og
institutioner, er ansvaret for en fortolkning naturligvis placeret i departementer og institutioner.
I bilag 1 og 2 er vist to forskellige fortolkninger af opgavehierarkiet, som
det kunne indarbejdes i resultatkontrakter.
3.7. Resultatkontrakters opbygning
Der lægges op til en forenkling af resultatkontrakternes opbygning, idet
de ni anbefalede afsnit i vejledningen fra 1996 erstattes af fire, hvoraf kun
de tre sidste afsnit normalt vil være nødvendige:
1.
2.
3.
4.

Kontraktparter (evt.).
Mission og vision.
Mål.
Kontraktperiode, rapportering mv.

De tidligere anbefalede afsnit med ministerens forord, præsentationen af
institutionen, kompetenceforhold og initiativområder er ikke altid nødvendige. Yderligere lægges op til, at afsnittet om strategiske mål erstattes
af afsnit om mission og vision, og at afsnittet om økonomiforhold integreres med afsnittet om mål.
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Boks 3.6. Centrale begreber
Mål betegner det, der skal opnås, der vi vil hen. Mål kan være eksternt rettede og derfor
vedrøre effekt, produkt og/eller ydelse. Mål kan også være internt rettede og således
vedrøre institutionens interne opgavetilrettelæggelse.
Et resultatkrav opstiller et kriterium for, hvad en institution skal opnå inden for en
fastsat tidsperiode i forhold til et mål.
En måling betegner de registreringer, som gennemføres for at følge en institutions resultater. En måling kan enten specifikt være rettet mod at afdække, om konkrete resultatkrav realiseres eller mere generelt have til formål at følge udviklingen på områder, hvor
der ikke er opstillet konkrete resultatkrav.
Eksternt rettet angiver, at mål for opgaveløsningen relaterer sig til effekter, produkter
eller ydelser, som retter sig mod institutionens omgivelser. Eksternt rettede mål kan ses
i modsætning til internt rettede mål, som angiver, at målet vedrører institutionens opgavetilrettelæggelse. Se også boks 3.4 ovenfor.
Eksterne mål er en betegnelse i Vejledning om Årsrapporten, som vedrører, at der i
årsrapporten kun må rapporteres på mål som er fastsat sammen med andre parter end
institutionen selv.
Målopfyldelse vedrører den grad et resultatkrav er realiseret.
Kilde: Bilag 11, Ordforklaring.

3.7.1. Kontraktparter
Almindeligvis udgøres resultatkontrakters parter af departementer og institutioner. Hvis dette er tilfældet, skal der ikke i resultatkontrakten redegøres for, hvem kontraktens parter er.
Som omtalt i afsnit 3.5 ovenfor kan der være særlige forhold omkring
kontrakter for institutioner med bestyrelser eller anden form for institutionaliseret autonomi. I sådanne tilfælde, hvor styringsrelationen afviger fra
det gængse forhold mellem departementer og tilknyttede institutioner,
kan kontrakten indledes med en meget kortfattet redegørelse herfor.
Der er eksempler på, at nogle resultatkontrakter er indgået mellem ministeren på den ene side og institutionerne på den anden side. Også i sådanne tilfælde kan kontraktens parter kortfattet omtales i et særskilt indledende afsnit i resultatkontrakten.
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3.7.2. Mission og vision
Det anbefales, at kontrakterne indledes med en præsentation af institutionens mission og vision.
Mission og vision er meget kortfattede. En mission er en formulering, der
internt og eksternt fastsætter, hvad institutionen er sat i verden for at opnå, og overordnet beskriver, hvordan missionen tænkes virkeliggjort. En
vision konkretiserer missionen ved at angive, hvor organisationen skal
bevæge sig hen for at realisere missionen4. Missioner og visioner kan være
mere eller mindre konkrete. Yderligere kan det være mere eller mindre
meningsfuldt at konkretisere missionen i en vision.
I afsnit 2.5.1 om mission og vision i effektiviseringsstrategier anbefales, at
ministerierne bl.a. overvejer to forhold omkring missioner og dermed
tilsigtede effekter:
• ”Hvordan kan mission og vision operationaliseres, så det kan vurderes, om mission og vision bliver realiseret over tid? Hvordan foretages
en vurdering og hvordan rapporteres?
• I hvilke sammenhænge og hvordan anvendes missioner og visioner?
Indgår de i eventuel kontraktstyring, anvendes de ved vurdering af,
hvad der er kerne og periferiopgaver, kan de bruges ved anvendelse af
helhedsorienterede kvalitets- og ledelsesmodeller, er de relevante i personalepolitikken?”
Missionen kan betragtes som det øverste led i opgavehierarkiet, og kan
således betragtes som formuleringer af de effekter, en institution stræber
efter at realisere. Hvis muligt, bør missionen derfor indarbejdes i institutionernes analyse af deres opgavehierarki.
Hvis departement og institution finder det nyttigt for præsentationen af
kontrakten, kan afsnittet om mission og vision indeholde en præsentation
af institutionens opgavehierarki. En sådan præsentation kan illustrere
sammenhængen i institutionens aktiviteter, ydelser og produkter og anskueliggøre, hvordan mål og resultatkrav er opstillet på forskellige aggregeringsniveauer.

4

Økonomistyrelsen 2000, Økonomistyring – med balance og fokus.
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Boks 3.7. Eksempler på missioner og visioner
Sundhedsstyrelsen
Mission: Sundhedsstyrelsen medvirker som den centrale sundhedsfaglige myndighed
gennem overvågning, tilsyn, rådgivning, forvaltning og udvikling til at sikre høj kvalitet
og effektivitet i forebyggelse og behandling med henblik på at fremme mulighederne for
et sundt liv for borgere i Danmark.
Vision: Styrelsen skal styrke anvendelsen af sit centrale sundhedsfaglige overblik for at
forbedre kvaliteten og effektiviteten i forebyggelse, behandling og patientsikkerhed. I
dette arbejde skal styrelsen sikre øget gennemsigtighed og involvering af borger og patient.
Fødevaredirektoratet
Mission: Fødevaredirektoratets mission er at fremme sikkerhed, sundhed og kvalitet fra
jord til bord.
Vision: Der skal være en synlig effekt af vores arbejde:
• Der skal være færre mennesker, der bliver syge af maden, bedre fødevarer og kostvaner, mindre vildledning og færre syge husdyr.
• Vi skal have det bedste beredskab i EU – både ved mikrobiologiske og kemiske
forureninger og ved forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme og infektioner.
• Vi skal have fremsynet og betydende indflydelse – nationalt og internationalt.
Arbejdsdirektoratet
Mission: Arbejdsdirektoratets mission er, at vi skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at sikre en effektiv, kvalitetsbevidst og fremadrettet administration af Beskæftigelsesministeriets ydelser.
Vision: Arbejdsdirektoratet ønsker at være kendt som en nyskabende og resultatorienteret organisation. Det betyder konkret:
• Vi ønsker, at brugerne skal opfatte os som en særlig effektiv og kvalitetsbevidst
myndighed.
• Vi ønsker at bidrage aktivt til den videre udvikling af arbejdsløshedsforsikringen,
efterløns-, ferie-, og fleksydelsesområdet samt forsikringsordningerne vedrørende
sygedagpenge.
• Vi ønsker at være den væsentlige leverandør af viden og idéudvikling inden for
vores kerneområder.
• Vi ønsker at være helt i front med at fremme den digitale forvaltning og elektroniske borgerbetjening i den offentlige sektor.
• Vi ønsker at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads præget af engagement og
idérigdom.
Søfartsstyrelsen
Mission: At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.
Vision: Søfartsstyrelsen sætter pejlemærker for fremtidens kvalitetsskibsfart.
Kilde: Institutionernes hjemmesider.
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3.7.3. Mål
Det følgende vedrører alene de eksternt rettede mål5.
I resultatkontraktens afsnit om mål præsenteres de styringsrelevante dele
af institutionens opgavehierarki, og der angives mål, resultatkrav og eventuelt finansielle oplysninger. Det tilstræbes, at mål anføres for de højest
mulige styringsrelevante niveauer i opgavehierarkiet. I sin essens er der
tale om at synliggøre, hvordan mål og resultatkrav udspringer af mission
og vision, og at målepunkterne er knyttet til det eksterne niveau i opgavehierarkiet.
Der kan gives seks anbefalinger om eksternt rettede mål i resultatkontrakter. I afsnit 3.11 nedenfor gives råd om, hvordan disse anbefalinger i praksis kan implementeres.
Hele institutionens virke omfattes
Første anbefaling er, at målene samlet set skal dække hele institutionens
virke. Baggrunden for anbefalingen er først og fremmest et ønske om at
undgå skævvridning i styringen af institutionen, dvs. det forhold at der
gives for meget opmærksomhed til de dele af institutionens virke, der er
omfattet af resultatkontrakten, mens andre områder gives for lidt opmærksomhed. Yderligere er anbefalingen grundet i et ønske om at forberede mål- og resultatstyringen til en mulig bevillingstildelingsreform, hvor
bevillinger gives til opgaver frem for til institutioner.
Som nævnt er der en række forhold, som kan betyde, at denne anbefaling
ikke kan implementeres for alle institutioner. Institutioner og departementer opfordres imidlertid til at vurdere i hvilket omfang, anbefalingen
kan følges, og i effektiviseringsstrategien at redegøre for, hvorfor anbefalingen ikke følges, hvis det er resultatet af overvejelserne.
Det skal i den forbindelse understreges, at anbefalingen ikke indebærer, at
der skal opstilles mål for hver enkelt ressource, delaktivitet eller aktivitet.
Tværtimod. Ressourcer, delaktiviteter og aktiviteter mv. bør henføres til
5

Baggrunden herfor er, at ønsket om at inddrage internt rettede mål og resultatkrav i
resultatkontrakterne varierer meget ministerområderne imellem, og at hensigtsmæssigheden af at inddrage sådanne mål varierer fra institution til institution. Det er således
ganske op til det enkelte ministerium at beslutte, i hvilket omfang og hvordan mål og
resultatkrav for interne processer skal inddrages i resultatkontrakterne.
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ydelser eller produkter og derigennem være dækket ind af resultatkontraktens mål. Således vil fx støttefunktioner, ledelse og andre indirekte bidrag
til produktionen blive fordelt og henført til de enkelte mål.
Yderligere skal erindres om forskellen mellem mål og resultatkrav. Mål er
typisk forholdsvis overordnede angivelser af den retning en institution
skal bevæge sig i og vedrører typisk produktniveauet i et opgavehierarki.
Resultatkrav vil derimod vedrøre konkrete præstationsforventninger og
ofte alene ét aspekt af produktniveauet. Anbefalingen om fuld dækning
angår mål men ikke resultatkrav.
En måde at håndtere udfordringerne med opstilling af fuldt dækkende
resultatkontrakter er alene at opstille mål og resultatkrav for de dele af
institutionens virke, hvor det er muligt. Disse kan så suppleres med nøgletal og indikatorer for den resterende del af institutionens virke.
Strategisk forankring
Anden anbefaling er, at mål og resultatkrav skal være koblede til missionen, som formuleret i kontraktens første afsnit, således at der skabes
sammenhæng til opgavehierarkiets øverste led – institutionens effekter på
det omgivende samfund, dvs. institutionens eksistensgrundlag.
Anbefalingen svarer til tidligere udmeldinger, men kobles nu mere tydeligt til anbefalingen om at anvende et opgavehierarki som styringsgrundlag.
Yderligere anbefales, at de enkelte måls strategiske betydning vurderes.
Typisk vil det være sådan, at visse opgaver i en institution vil være af større strategisk betydning i en periode end andre samtidig med, at de opgaver, som ikke tillægges den samme kritiske betydning, fortsat skal varetages. Eksempelvis kan en styrelse have et tidsafgrænset vanskeligt projekt,
som skal gives særlig opmærksomhed, og som er af særlig betydning for
departementet, samtidig med at institutionen fortsat skal udbetale støtte,
rådgive ministeren og implementere regulering.
Der lægges op til, at strategiske mål og eventuel resultatkrav udpeges som
sådanne i resultatkontrakterne og tildeles særlig vægt i tildelingen af resultatløn til direktøren, jf. nedenfor. Samtidig anbefales dog, at mål og resultatkrav for øvrige aktiviteter indgår i resultatkontrakten, så styringen her55
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igennem er dækkende. Budskabet i kontrakten er hermed, at alle opgaver
er vigtige, men at nogle er mere vigtige end andre i en periode.
Ambitionen er, at hele institutionens virke skal være dækket af mål og
resultatkrav (jf. dog ovenfor), men at der kan gives særlig opmærksomhed
til strategisk vigtige mål og resultatkrav.
Boks 3.8. Sammenhængende strategi, resultatkontrakt, arbejdsplan og
rapportering for Forskningscenter Risø
Samspillet mellem Risøs bestyrelse, daglige ledelse og Videnskabsministeriets departement har Risøs fireårige strategi som omdrejningspunkt. Strategien operationaliseres
hvert år i en arbejdsplan.
Den fireårige strategi fastslår organisationens mission og vision. Strategien afspejler
retningen og mål for den overordnede styring af organisationen, og målene er overvejende rettet mod effekten af Risøs virksomhed. Strategien udarbejdes i et tæt samarbejde mellem ledelsen, medarbejderne og vigtige samarbejdspartnere. Strategien baseres
endvidere på de vurderinger og anbefalinger, som er resultatet af en international faglig
evaluering i den foregående fireårs periode. Strategien fremlægges i høring ved åbne
temakonferencer og ved et særligt arrangement for topledere i dansk erhvervsliv, inden
den endelige strategi godkendes af bestyrelsen.
Den fireårige strategi danner grundlag for en fireårig resultatkontrakt mellem Risø og
departementet. Kontrakten udarbejdes i et samspil mellem Risøs bestyrelse, direktion
og departementet og sætter rammen for virkeliggørelsen af strategien. Kontrakten bygges op om strategiens mål for Risøs forskning og organisationsudvikling. Til hvert mål
knyttes succeskriterier, der giver mulighed for en kvalitativ og i en vis udstrækning
tillige en kvantitativ evaluering af målopfyldelsen.
I Risøs årlige arbejdsplan sætter de enkelte forskningsprogrammer og organisatoriske
enheder kvantificerbare milepæle for året. Enhver milepæl retter sig mod ét af strategiens succeskriterier, som leder frem mod ét af de fælles mål.
Den årlige arbejdsplan danner grundlag for en étårig direktørkontrakt. Såvel kontrakten
som vurderingen af målopfyldelsen godkendes af bestyrelsen.
Risøs årsrapport giver bestyrelsens og direktionens vurdering af de overordnede resultater i relation til arbejdsplanen. Som grundlag for vurderingerne opgøres opfyldelsesgraden for de enkelte milepæle. Herved opnås dels at enhver medarbejder kan se forbindelsen fra eget projekt/arbejdsområde til Risøs overordnede mål, dels at det er muligt at
følge og evaluere opfyldelsesgraden for hvert af de opstillede succeskriterier og dermed
retningen mod målet.
Kilde: Forskningsministeriet.
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Højt niveau i opgavehierarkiet
Tredje anbefaling er, at mål skal knyttes an til det højest mulige niveau i
opgavehierarkiet, og at det skal være klart for interessenterne, hvilket niveau målene er formuleret på. I tidligere vejledningsmateriale – eksempelvis Økonomistyrelsens Mål og målinger fra 1998 – er udmeldt, at resultatkontrakter skal omfatte omkring 5 mål. Baggrunden herfor var, at det
blev antaget, at institutionens interessenter ikke kan håndtere flere oplysninger, samt at mange mål hæmmer fokuseringen og øger transaktionsomkostningerne ved arbejdet med resultatkontrakter. Yderligere blev det
antaget, at de fleste institutioners aktiviteter meningsfuldt kan sammenfattes med omtrentligt dette antal mål. Forudsætningen bag udmeldingen
var imidlertid, at institutionerne opstiller mål på ydelses- eller produktniveau. Yderligere byggede anbefalingen på den skelnen mellem mål og
resultatkrav, der også lægges til grund i denne vejledning. Således bør der
opstilles få mål, men gerne mange resultatkrav og dermed målepunkter.
Denne tilgang er langt fra implementeret i alle resultatkontrakter i dag. I
nogle kontrakter er anbefalingen om få mål blevet udmøntet i, at kontrakter med få mål kun har dækket en del af institutionens virke, hvilket
har resulteret i fare for målforskydning og demotivation blandt medarbejdere, der ikke omfattes af målene.
Blandt andet dette er baggrunden for introduktionen af opgavehierarkiet
og anbefalingen om, at mål skal knyttes an til det højest styringsrelevante
niveau i opgavehierarkiet. Hele institutionens virke dækkes gennem fokusering på eksternt rettede resultater i form af produkter, ydelser eller, hvis
andet ikke er muligt, aktiviteter.
Vurderbarhed
Fjerde anbefaling er, at det skal være muligt at vurdere, om målene er
opfyldt. Tidligere har været opstillet en klar anbefaling om, at resultatkrav
så vidt muligt skal være kvantitative. Denne anbefaling står stadig, men
det erkendes, at det ikke i alle tilfælde er muligt. Anbefalingen om vurderbarhed indebærer, at mål, der ikke kan kvantificeres, alligevel kan inddrages i resultatkontrakten, så længe det kan godtgøres, hvordan målopfyldelse vurderes.
Vurderingen af målopfyldelse finder sted i årsrapporten. Det lægges derfor til grund, at der i resultatkontrakten ikke må formuleres mål, som der
ikke rapporteres på i årsrapporten.
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Der skal være en rød tråd fra resultatkontrakt til årsrapport.
Fuld omkostningsfordeling
Femte anbefaling er, at det på længere sigt skal være muligt at fordele
institutionens omkostninger på de produkter mv., der indgår i resultatkontrakten. Denne anbefaling indebærer, at der over tid introduceres en
økonomistyring som gør det muligt at sammenknytte resultater og omkostninger6. Dette kan fx ske i forbindelse med at institutionerne implementerer omkostningsreformen. På kortere sigt er det en anbefaling, som
kun de styringsmæssigt mest avancerede institutioner forventes at følge.
Boks 3.9. Omkostningsfordeling
Omkostningsfordeling indebærer, at en institution fordeler sine omkostninger på de
aktiviteter, ydelser og produkter, som den tilvejebringer.
Omkostningsfordelinger kendes i dag især fra institutioner med indtægtsdækket virksomhed eller andre indtægtsdækkede aktiviteter, som skal beregne, hvor mange omkostninger der er forbundet med produktionen af de indtægtsdækkede produkter og
ydelser. Omkostningsfordelinger genfindes også i Finanslovens virksomhedsoversigter,
hvor bevillinger fordeles på hovedformål og aktiviteter.
I dag er fællesomkostninger, såsom brugen af bygninger, vedligeholdelse og personaleomkostninger imidlertid ikke fordelt på enkelte aktiviteter eller ydelser i virksomhedsoversigten. Med omkostningsreformen er det hensigten, at disse fællesomkostninger,
herunder afskrivninger og forrentning, fordeles på institutionernes forskellige aktiviteter
og ydelser.
Hensigten med at tilstræbe en fordeling af såvel direkte som indirekte omkostninger er
for det første, at det øger gennemskueligheden, hvorved der tilvejebringes et forbedret
grundlag for politiske prioriteringer. For det andet medfører en omkostningsfordeling
et bedre grundlag for institutionernes interne økonomistyring, idet der skabes større
klarhed om ressourcetrækket i institutionen, hvorved ledelsen gives bedre forudsætninger for at vurdere, om ressourceanvendelsen er hensigtsmæssig i forhold til de krav og
forventninger, der stilles til opgavevaretagelsen.
Kilde: Finansministeriet (2003): Omkostninger og effektivitet i staten.

Samarbejde på tværs
Sjette anbefaling vedrører samarbejde på tværs.

6

Se Finansministeriet, Omkostninger og Effektivitet i Staten, København 2003, særligt
kapitel 7.
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Opgavehierarkier kan bruges til at fremme samarbejde på tværs, hvis der
til dette formål ses på opgaverne uafhængigt af, hvilke institutioner og
medarbejdere der i dag konkret arbejder med at løse dem: Hvis vi tilstræber at nå et givet resultat, hvilke ydelser skal da leveres, og hvilke aktiviteter kan bidrage hertil? Hvilke delaktiviteter skal igangsættes for at aktiviteten bidrager til opgaveløsningen, og hvilke ressourcer skal tilvejebringes?
En sådan analyse giver et mere friskt syn på opgavetilrettelæggelse i institutionen. Laver vi det rigtige, på den rigtige måde, med de rigtige ressourcer? En mere frigjort analyse kan imidlertid også tilskynde til at se på,
hvordan aktiviteter i forskellige institutioner kan inddrages for at nå et
givet resultat.
I forhold til resultatkontrakter kan et minimum indebære, at mål, hvis
realisering fordrer samarbejde mellem institutioner, bør koordineres allerede i planlægningsfasen og således indgå i begge/alle involverede institutioner resultatkontrakter. Yderligere bør gøres klart, hvem der rapporterer
og hvordan.
Departementerne har særligt gode muligheder for at identificere potentialer ved samarbejde på tværs af institutioner og for at tilskynde til implementering heraf. Baggrunden herfor er, at departementerne som hovedregel er parter i alle kontrakter på ministerområdet, hvorfor de har mulighed for at tilvejebringe det fornødne overblik i samarbejde med institutionerne.
3.7.4.Kompetenceforhold, kontraktperiode, rapportering mv.
De hidtidige anbefalinger om, at kontraktens kompetence- og ansvarsfordeling skal omtales i resultatkontrakten, opretholdes kun i det omfang
kontrakten har en anden status end sædvanligt, dvs. hvis kontrakten har
almindelig aftaleretlig betydning, hvis det parlamentariske ansvar mv. er
fraveget osv. Det antages med andre ord, at resultatkontrakter almindeligvis vil være forvaltningsmæssige dokumenter, som beskrevet i det hidtidige vejledningsmateriale, hvorfor der ikke er grund til at nævne dette tydeligt i hver kontrakt.
Derimod opretholdes anbefalingen om, at kontraktperiode, rapporteringsform og vilkår for eventuelt genforhandling skal inkluderes, da dette
kan variere fra institution til institution.
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3.8. Resultatlønaftaler med direktørerne
En resultatlønaftale for direktører i institutioner og styrelser (direktørkontrakt) er en skriftlig aftale typisk udarbejdet af departementet i dialog med
direktøren for en institution eller styrelse under det pågældende ministerområde. Hovedformålet med direktørkontrakten er at give direktøren en
økonomisk tilskyndelse til at forfølge en række målsætninger for styring
og ledelse af den pågældende institution. Det sker ved udbetaling af resultatløn til direktøren.
Direktørkontrakten indgår i et kontrakthierarki og skal ses i sammenhæng med resultatkontrakten for den pågældende institution. Direktørkontrakten anvendes overvejende som en udmøntning af resultatkontrakten eller udvalgte dele heraf, men er hidtil blevet udarbejdet som et selvstændigt dokument. Direktørkontrakten kan dog også anvendes til at
fokusere på elementer, der ikke indgår i selve resultatkontrakten.
Med denne vejledning øges fleksibiliteten i udarbejdelsen af direktørkontrakten yderligere i forhold til de ændringer, der blev gennemført i forbindelse med den ny cheflønsaftale. Grundlæggende vil ministerierne
således have gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet med direktørkontrakter efter de styringsmæssige vilkår på det enkelte område.
Justeringen af konceptet for direktørkontrakten indeholder følgende fire
hovedelementer:
•

•
•
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Der sigtes på at styrke sammenhængen i målfastsættelsen i resultatkontrakter og direktørkontrakterne. Herved søges en ”skævvridning”
af direktørens indsats undgået, og der kan skabes større sikkerhed om
mål og retning for institutionens udvikling.
Direktørkontrakterne bør – i lighed med resultatkontrakterne – i højere grad orienteres mod eksternt rettede mål.
Udover de mål, der er sammenfaldende med, udmønter eller tager
udgangspunkt i resultatkontraktens mål, er der mulighed for at fokusere en del af direktørkontrakten på direktørens indsats for at udvikle
organisationen, herunder ved at anlægge et mere strategisk perspektiv
på ledelse, opgaver, ressourcer og institutionelle rammer.
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•

Direktørkontrakten forenkles ved at reducere antallet af minimumskrav til dimensionering og måleskalaer og ved at koble direktørkontrakten og resultatkontrakten sammen.

Der er dog også en række elementer fra den hidtidige vejledning om direktørkontrakter, som videreføres:
•
•
•
•

Rammerne for den objektivt beregnede resultatløn fastsættes uændret
til højest 15 pct. af direktørens lønrammeløn inkl. varige tillæg fra
cheflønpuljen.
Resultatlønnen kan fortsat skønsmæssigt forhøjes, så den samlede
resultatløn maksimalt udgør 25 pct. af lønrammelønnen inkl. varige
tillæg fra cheflønpuljen.
Departementschefen har fortsat mulighed for at nedsætte den efter
kontrakten beregnede resultatløn.
Direktørkontrakter ses fortsat som en et-årig udmøntning af resultatkontrakten.

Ministerområdets overvejelser om brugen af direktørkontrakter kan med
fordel indgå i effektiviseringsstrategien, jf. kapitel 2.
Personalestyrelsen vil i 2003 udgive en pjece om resultatløn, herunder om
anvendelsen af det nye koncept for direktørkontrakter samt anvendelsen
af resultatløn i forhold til øvrige chefgrupper og medarbejdere.
3.8.1. Bedre sammenhæng mellem direktørkontrakt og resultatkontrakt
En række forhold taler for, at der skabes større overensstemmelse i målfastsættelsen mellem resultat- og direktørkontrakten, og at anbefalingerne
til en ændret begrebsramme baseret på opstillingen af et opgavehierarki
slår igennem i direktørkontrakten.
Ministerierne anvender i dag overvejende direktørkontrakten som en etårig udmøntning af resultatkontrakten. En større overensstemmelse mellem direktør- og resultatkontrakt vil derfor ligge i naturlig forlængelse af
det arbejde, der allerede foregår.
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Det kan virke uhensigtsmæssigt, hvis direktøren i væsentligt omfang resultatvurderes på et andet grundlag end den institution, som vedkommende er sat til at lede.
Det anbefales, at den væsentligste andel af de mål, der indgår i direktørkontrakten, svarer til eller udmønter målene i selve resultatkontrakten.
Hvor det ikke anses for muligt eller hensigtsmæssigt at fastsætte sammenfaldende mål i henholdsvis resultat- og direktørkontrakten, bør det sikres,
at målene for direktøren bidrager til opfyldelse af institutionens samlede
mål som udtrykt i resultatkontrakten. I den forbindelse kan inddrages, at
direktørkontrakten ses som en etårig udmøntning af resultatkontrakten.
Ligesom det gælder for selve resultatkontrakten, bør målene i direktørkontrakten være baseret på en analyse af institutionens opgavehierarki.
Der er dog fortsat mulighed for, at en del af målene for direktøren kan
afvige fra resultatkontrakten og opgavehierarkiet i form af særlige strategiske udviklingsmål eller lignende for direktøren, jf. afsnit 3.8.4 nedenfor.
Et eksempel på hvordan et direktørkontraktbilag til en resultatkontrakt
ville se ud, hvis der var fuld sammenhæng mellem resultatkravene i kontrakten, er vist i bilag 1.
3.8.2. Eksternt rettede mål i direktørkontrakten
I de foregående afsnit om resultatkontrakter for institutioner anbefales, at
resultatkontrakterne i højere grad orienteres mod eksternt rettede mål. En
større overensstemmelse imellem resultat- og direktørkontrakt bør medføre, at det ligeledes overvejes i højere grad at orientere direktørkontrakten
mod eksternt rettede mål.
Bl.a. i erkendelse af, at nogle departementer fortsat vil ønske at styre på
opgavetilrettelæggelsen, er der som nævnt mulighed for at reservere en del
af direktørkontrakten til dette formål, idet det dog anbefales fortrinsvis at
give denne del af direktørkontrakten et mere strategisk indhold.
Det skal endvidere betones, at ministerierne har valgfrihed med hensyn til
anvendelsen af direktørkontrakter, og at de bør tilpasse konceptet til erfaringer, styringsønsker og styringsvilkår for de enkelte institutioner og for
ministerområdet som helhed.
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I det omfang eksternt rettede mål erstatter styringen på internt rettede
forhold i direktørkontrakten, er det vigtigt at sikre, at direktørkontrakten
fortsat er dækkende for institutionens målsætninger både på kort og langt
sigt. I modsat fald er der en risiko for, at direktøren får et incitament til at
forfølge mere kortsigtede eksterne resultater på bekostning af institutionens langsigtede udvikling. Denne problemstilling kan forstærkes af, at
direktørkontrakten er et-årig.
Ministerierne kan i den forbindelse overveje, om der er den rigtige balance mellem kort- og langsigtede eksternt rettede mål. Endvidere kan ministerierne eventuelt vælge at bruge de særlige mål for institutionens strategiske udvikling som et supplement til de eksternt rettede mål.
3.8.3. Vægtning af mål i direktørkontrakten
Hidtil har der været fastsat minimumsgrænser for, hvordan tre dimensioner skulle indgå i direktørkontrakterne. Således har institutionens resultater skulle vægte minimum 50 pct., strategi og udvikling minimum 10 pct.
og menneskelige ressourcer minimum 10 pct.
Som følge af anbefalingen om at målfastsættelsen i direktørkontrakten så
vidt muligt skal afspejle målfastsættelsen i resultatkontrakten, afskaffes
disse minimumskrav til dimensioneringen med denne vejledning. I stedet
gives følgende to anbefalinger til dimensioneringen.
Institutionens resultater
Den væsentligste del af grundlaget for direktørens resultatløn bør fastsættes med udgangspunkt i resultatkontrakten. Det bør tilstræbes, at disse
mål svarer til eller udmønter resultatkontraktens mål og baseres på en
analyse af institutionens opgavehierarki. En orientering af resultatkontrakten mod eksternt rettede mål bør således også afspejles i direktørkontrakten.
Den præcise vægtning af disse mål i udbetalingen af resultatløn til direktøren vil bl.a. afhænge af, hvordan resultatkontrakten er udformet og af
den pågældende institutions situation i øvrigt. Det kan dog anvendes som
en generel tommelfingerregel, at mål, der afspejler resultatkontrakten, bør
vægtes med minimum 75 pct. Hvis særlige forhold gør sig gældende – fx
et særligt udviklings- eller omstillingsbehov i organisationen – kan vægtningen dog være lavere.
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Strategisk udvikling og ledelse
Hvis ministerierne finder, at der er behov for at fokusere en del af direktørkontrakten på organisationens strategiske udvikling, er der mulighed
for at indsætte særlige mål herom. Sådanne særlige mål kan være begrundet i et ønske om at undgå, at et kortsigtet resultatfokus stiller sig i vejen
for en strategisk helhedstænkning i udviklingen af institutionerne.
Der kan ligeledes være nogle strategiske udviklingsbehov for ministeriet
som helhed, der stiller krav om koordinering af en bestemt udvikling i alle
institutionerne eller i nogle bestemte institutioner. I sådanne situationer
kan det være nyttigt at supplere eksterne resultatmål med strategiske udviklingsmål.
Den strategiske udvikling vil typisk være særligt afhængig af direktørens
egen indsats. Der må derfor forventes en stærk sammenhæng mellem direktørens præstation og det opnåede resultat på dette felt. Strategisk ledelse og udvikling er derfor et område, hvor der er gode chancer for at fastlægge et særligt ambitionsniveau for direktørens egen indsats og følge op
på det bagefter.
Der kan ikke opstilles en formel for, hvordan sådanne mål bør formuleres, da det i vid udstrækning vil afhænge af situationsbestemte forhold.
Som en generel tommelfingerregel bør målene give en tilskyndelse til, at
der anlægges et strategisk helhedsperspektiv på ledelsen af organisationen.
Målopfyldelse bør indebære, at direktøren er i stand til at identificere - og
agere ud fra – langsigtede udviklingsbehov, og at institutionens opgaver,
ressourcer og institutionelle rammer tages op til fornyet overvejelse. Målopfyldelse kan ligeledes være baseret på at udvikle en mere sammenhængende betjening af politikere, borgere og brugere, som går på tværs af
7
organisations-, fag- eller sektorgrænser .
Mål, der vedrører et strategisk helhedsperspektiv på organisationens udvikling, kan omfatte mange forskellige emner. Eksempler kan være:
• Strategisk vigtige digitaliseringsprojekter
• Kompetenceudvikling
• Ændret sammensætning af opgaver
7

Perspektiver på God Ledelse, Finansministeriet 2001.
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Endvidere kan indgå mål om fx nedbringelse af sygefravær og forbedret
lønstyring, såfremt disse vurderes at have strategisk betydning for organisationen.
Som en generel tommelfingerregel kan disse mål vægte med op til 25 pct.
i beregningen af den samlede resultatløn. I særlige tilfælde – fx hvis en
institution gennemgår væsentlige organisatoriske ændringer – kan vægtningen dog fastsættes højere.
Af tabel 3.1 nedenfor fremgår eksempler på anvendelsen af mål inden for
strategisk udvikling og ledelse.
Tabel 3.1. Eksempler på mål og resultatkrav inden for strategisk udvikling og ledelse
Mål
Opgaver, organisation og service

Implementering af
enhedsorganisation
Digital forvaltning

Resultatkrav
• Der udarbejdes en strategi for udviklingen i styrelsens
fremtidige kerneopgaver. De strategiske overvejelser samordnes med koncernudvalget.
• Der udarbejdes en handlingsplan for den fremtidige organisering og arbejdstilrettelæggelse.
• Der implementeres en ny organisationsstruktur, der muliggør en smidig og uproblematisk overgang til enhedsorganisationen i henhold til masterplanen.
• Inden 1. oktober foretages en gennemgang af arbejdsprocesser med henblik på forberedelse til elektronisk sagsbehandling.
• Inden 1. maj gennemgås lovgrundlaget og udarbejdes
handlingsplaner med henblik på tilpasning til digital forvaltning.

3.8.4. Direktørkontraktens dækningsgrad
Hidtil har det været anbefalet, at den del af direktørkontrakten, der vedrører institutionens resultater, har skullet koncentreres om resultatmål,
der knytter sig til institutionens væsentligste driftsområder. Herudover
har vægtningen været valgfri.
Som det fremgik af afsnit 3.7.3, anbefales institutionens resultatkontrakt
som noget nyt at være fuldt dækkende for institutionens virksomhed.
Såfremt antallet af mål og resultatkrav kan holdes på et rimeligt niveau,
bør direktørkontrakten umiddelbart også være fuldt dækkende for institu65
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tionens virksomhed. Det vil indebære, at alle mål i direktørkontrakten
skal vægtes med mere end nul procent.
Hvis en fuldt dækkende direktørkontrakt medfører et stort antal mål og
resultatkrav og en lang og uoverskuelig kontrakt, kan ministerierne dog
fortsat vælge at fokusere direktørkontrakten på strategisk vigtige mål inden for institutionens kerneområder.
De kriterier, der ligger til grund for vægtningen, bør fremgå tydeligt af
kontrakten.
3.8.5. Måleskala
For at kunne beregne direktørens samlede resultatløn skal der i direktørkontrakten anvendes en måleskala. Måleskalaen bruges til at beregne,
hvor meget målopfyldelsen inden for de enkelte mål betyder for beregningen af den samlede resultatløn.
Måleskalaen for beregning af direktørens målopfyldelse aftales fortsat lokalt. Det er således op til det enkelte ministerium at fastsætte den præcise
udformning af måleskalaen ud fra følgende minimumskrav:
•

Det skal fremgå af kontrakten, hvor meget opfyldelsen af det enkelte
mål maksimalt kan bidrage til den samlede resultatløn.
• Kriterierne for, hvad 100 pct. målopfyldelse svarer til, bør fremgå af
kontrakten. Det bør ligeledes fremgå, om en delvis målopfyldelse kan
udløse resultatløn.
• For mål, der er sammenfaldende med mål i selve resultatkontrakten,
bør ambitionsniveauet være det samme. ”Overliggeren” skal således
svare til fuld målopfyldelse i selve resultatkontrakten. Ved udarbejdelsen af resultatkontrakten er det således vigtigt at være opmærksom på,
at fuld målopfyldelse samtidig udgør rammen for udbetaling af resultatløn til direktøren for de mål, der er sammenfaldende i de to kontrakter. Derfor skal der lægges et højt ambitionsniveau i resultatkontrakten. I tilfælde af fuld målopfyldelse eller en meget høj målopfyldelsesgrad bør kravene til målopfyldelse forøges over årene.
• Baggrunden for denne ændring er, at direktørkontrakten ikke bør
tilskynde til overopfyldelse af resultatkontrakten. En sådan overopfyldelse kan være udtryk for, at resultatkravene i resultatkontrakten ikke
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er fastsat ambitiøst nok, eller at direktøren prioriterer indsatsen forkert.
Det hidtidige krav om, at måleskalaen skal fastsætte et nulpunkt svarende
til ”det normalt forventelige resultat”, bortfalder. Der stilles heller ikke
krav om, at måleskalaen skal indeholde negative værdier, men kun at de
kan anvendes, hvor det skønnes relevant.
Beslutningen om, hvordan måleskalaer skal anvendes, kan som nævnt
bygge på overvejelser om karakteren af de enkelte mål. En række mål har
karakter af ”enten-eller mål”, hvor målopfyldelsen enten er 0 eller 100
pct. Hvorvidt der er tale om et ”enten-eller mål” må bygge på en ledelsesmæssig vurdering af, om det har nogen værdi for ministeriet – eller om
det giver styringsmæssig mening at tale om – at det pågældende mål er
delvist opfyldt. Hvis dette ikke vurderes at være tilfældet, har skalaen således kun to målepunkter svarende til 0 og 100 pct. målopfyldelse. En
delvis målopfyldelse kan derfor ikke udløse en objektivt beregnet resultatløn.
Der er dog også en række mål, hvor det giver styringsmæssig mening at
belønne en delvis målopfyldelse. Det kan være tilfældet, hvis der er tale
om umiddelbart kvantificerbare størrelser, såsom antal forskningspublikationer eller lignende. Et andet eksempel kunne være mål, der vedrører
udførelsen af et projekt, som kan opdeles i flere delprocesser, og hvor en
tilfredsstillende afslutning af en eller flere delprocesser vurderes at have
selvstændig værdi. Ministeriet kan her vælge at objektivisere målopfyldelsesgraden ved at udvide antallet af målepunkter på skalaen. I en række
tilfælde er det også muligt at knytte et selvstændigt resultatkrav til hver af
delprocesserne og herefter fordele vægtningen af målet ud på hvert af resultatkravene. Endelig er der mulighed for at give rum til en mere skønsmæssig vurdering af målopfyldelsesgraden.
For en række mål kan det ligeledes være relevant at anvende negative værdier, fx ved at definere et minimumskrav til udførelsen af særligt kritiske
delprocesser. Hvis minimumskravet ikke er opfyldt fratrækkes et antal
point fra den samlede bedømmelse. Antallet af ”minimumspoint” bliver
dermed et udtryk for, hvor kritisk opfyldelsen af minimumskravet vurderes at være.
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Forenklingen af kravene til måleskalaen betyder, at der bliver større rum
for en helhedsvurdering af direktørens indsats. Det er vigtigt at understrege, at denne forenkling ikke er ensbetydende med, at ambitionsniveauet i
målfastsættelsen skal reduceres. Måleskalaen skal som hidtil tage udgangspunkt i, at målene skal være ambitiøse, og at fuld målopfyldelse forudsætter en stærk indsats af direktøren. Det er således væsentligt, at ændringen i
sig selv ikke forøger resultatlønudbetalingen. Personalestyrelsen vil fortsat
følge udviklingen i udbetalingen af resultatløn.
3.8.6. Skønsmæssig forhøjelse og nedsættelse
Departementschefen kan som hidtil skønsmæssigt forhøje udbetalingen
svarende til en fordobling af den objektivt beregnede resultatløn. Den
samlede resultatløn kan dog fortsat maksimalt udgøre 25 pct. af lønrammelønnen inkl. varige tilllæg. Den skønsmæssige forhøjelse kan eksempelvis bruges til at kompensere for, at udefrakommende forhold har indvirket på målopfyldelsesgraden.
Departementschefen har endvidere mulighed for at nedsætte den efter
kontrakten beregnede resultatløn. Denne sanktionsmulighed er forbeholdt de tilfælde, hvor det vurderes, at direktøren ensidigt har fokuseret
på at opfylde de mål, der fremgår af direktørkontrakten, på bekostning af
andre væsentlige styringsopgaver i institutionen.
3.8.7. Form
Af hensyn til ønsket om at skabe større overensstemmelse mellem direktør- og resultatkontrakten og det generelle hensyn til at forenkle og afbureaukratisere kontraktsystemet anbefales, at de to kontrakter lægges sammen, og at processen omkring udarbejdelse af de to kontrakter bliver
tidsmæssigt sammenfaldende. En sammenlægning kan foretages ved, at
direktørkontrakten fremover bliver et selvstændigt afsnit eller et særligt
tillæg til resultatkontrakten. Hvilken konkret løsning der vælges bør bl.a.
afhænge af, om ministeriet ønsker, at direktørkontrakten skal være offentligt tilgængelig sammen med resultatkontrakten. Sammenlægningen forhindrer naturligvis ikke, at ministeriernes bruger deres valgfrihed til at
tilpasse direktørkontrakten efter de konkrete styringsmæssige behov.
Direktørkontrakten er som udgangspunkt fortsat et-årig, men der er mulighed for, at ministerierne kan eksperimentere med flerårige løsninger.
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En mulighed er, at der arbejdes med både årlige og flerårige mål, således
at dele af resultatlønnen kun udbetales med flerårige intervaller.
3.8.8. Indberetning
Ministerierne skal ikke længere indsende direktørkontrakter eller opgørelser over målopfyldelse og resultatlønudbetaling i tilknytning til den enkelte kontrakt til Personalestyrelsen.
Personalestyrelsen vil i stedet årligt anmode om oplysning dels om antallet af indgåede direktørkontrakter på den enkelte ministerområde, dels
om udmøntningsniveauer og udbetalt resultatløn til brug for styrelsens
lønstatistiske arbejde og som led i den generelle lønovervågning.
Der foretages ikke en selvstændig afrapportering på opfyldelsen af mål i
direktørkontrakten. De mål, der er sammenfaldende med mål i resultatkontrakten, vil dog være omfattet af afrapporteringen i årsrapporten.
3.9. Opfølgning og rapportering
Ekstern rapportering
Der rapporteres på opfyldelsen af resultatkontrakten i årsrapporten. Efter
forenklingen af årsrapporten har denne fire elementer, hvoraf tre er obligatoriske8:
•
•
•
•

Beretning.
Målrapportering.
Finansielt regnskab.
Eventuelle bilag.

Rapporteringen på resultatkontrakten finder sted i afsnittet om målrapportering. Målrapporteringen bør indeholde en fokuseret vurdering af
målopfyldelsen frem for aktivitetsbeskrivelser.
Efter aktstykket om den nye årsrapport skal afsnittet om målrapportering
omfatte alle eksternt fastsatte mål, uanset om disse er fastsat i resultatkontrakter, på finansloven eller i anden regulering. Det anbefales dog i denne
8

Aktstykke 63 af 26. november 2002.
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vejledning om kontraktstyring, at det tilstræbes, at alle relevante mål inddrages i resultatkontrakten, således at der er en rød tråd fra resultatkontrakten til årsrapportens afsnit om målrapportering.
Boks 3.10. Vejledning om årsrapporten
”Afsnittet om målrapportering har til formål at vise virksomhedens målopfyldelse og
gennem analyse af målopfyldelsen af udvalgte resultatmål vurdere, hvorvidt virksomheden løser sine opgaver hensigtsmæssigt. Af målrapporteringen fremgår det, hvilke strategisk væsentlige resultater virksomheden har opnået i løbet af året, ligesom den forklarer baggrunden for resultaterne. Målrapporteringen bør ikke overstige 5 sider.
Der stilles følgende krav til resultatanalysens indhold:
•
•
•
•

Der skal kun afrapporteres på eksterne mål, dvs. på mål aftalt mellem departement
og virksomhed.
Oversigt over målopfyldelsen for samtlige eksterne mål. For institutioner med et
stort antal mål kan målopfyldelsen afrapporteres for grupperinger af mål.
Der redegøres for økonomi og ressourceforbrug for grupperinger af mål.
For strategisk væsentlige udvalgte resultatmål eller grupperinger af resultatmål samt
ikke opfyldte resultatmål foretages uddybende analyser og vurderinger. […]

Det betyder, at der i årsrapporten ikke skal afrapporteres på mål, som virksomheden fx
selv har fastsat i interne kontrakter. Mål fastsat i direktørkontrakter betragtes som interne mål, og der skal derfor ikke afrapporteres på disse i årsrapporten. Hvis en virksomhed dog ikke har en resultatkontrakt, mens der i direktørkontrakten indgår mål for
virksomheden, kan departementet fastsætte, at der skal målrapporteres for disse i årsrapporten. For virksomheder uden kontrakt vil det dog være oplagt, at virksomheden
sammen med ressortdepartementet aftaler en række mål eller områder, som virksomheden kan afrapportere på i årsrapporten.
Alle resultatmål skal fremgå af målrapporteringen, men der behøver ikke nødvendigvis
at være en grundig analyse af samtlige resultatmål. Årsrapporten vil derfor ikke nødvendigvis give et dækkende billede af virksomhedens resultater, men derimod fokusere
på det strategisk vigtige.
Strukturen for afrapporteringen er fri men skal ligge op af virksomhedens reelle styring,
tæt koblet til mål- og resultatstyringen. Det gælder dog, at hele målrapporteringen skal
følge den samme struktur”.
Anm.:
Kilde:

I vejledningen om årsrapport anvendes begrebet ”virksomhed”. Denne anvendelse er sammenfaldende med denne vejledning af begrebet ”institution”.
Vejledning i udarbejdelse af årsrapporter, Økonomistyrelsen 2003, side 9.

Det bemærkes, at vejledningen om årsrapporten anvender betegnelsen
”eksterne mål” om de mål, der skal rapporteres på. Denne vending er
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anvendt for at præcisere, at årsrapporten alene må vedrøre mål og resultatkrav, som er fastsat af eller sammen med en part forskellig fra institutionen. Hensigten hermed er at udelukke, at institutionen rapporterer på
mål og resultatkrav, som den har fastsat for sig selv. I den foreliggende
vejledning om effektiv opgavevaretagelse i staten betegner vendingen
”eksternt rettet”, at mål for opgaveløsningen relaterer sig til effekter, produkter eller aktiviteter, som retter sig mod institutionens omgivelser i
modsætning til institutionens interne forhold. ”Eksternt rettet” og ”eksterne mål” betegner således to forskellige forhold selvom vendingerne
ligger op ad hinanden. Dette forhold agtes justeret, når en ny vejledning
om årsrapporten udarbejdes i forbindelse med implementeringen af omkostningsreformen9.
Det skal understreges, at årsrapporten ikke kun skal rapportere på eksternt rettede mål. Alle mål og resultatkrav, herunder såvel internt som
eksternt rettede, der er fastsat i en resultatkontrakt, skal indgå i institutionens årsrapport.
Intern rapportering
For en del institutioner er indført løbende rapportering til departementet
i løbet af året. I visse institutioner rapporteres halvårligt, i andre kvartalsvist. Hensigtsmæssigheden heraf varierer fra ministerområde til ministerområde og afspejler, hvordan departementet ønsker at arbejde med effektivitet og kvalitet på ministerområdet.
3.10. Ansvar og retlig status
Resultatkontrakter udformes inden for rammerne af den hierarkiske styringsrelation på ministerområderne. Kontrakterne ændrer således ikke på
ministeransvaret og ministerens ret til og mulighed for at delegere opgaver
inden for sit område. Tilsvarende ændrer kontrakterne ikke på de øvrige
særlige styringsrelationer, der gælder for visse typer af institutioner, fx
institutioner der ledes af en bestyrelse, eller som er tildelt en vis grad autonomi fra ministerstyret.
9

Yderligere kan bemærkes, at der i vejledningen om årsrapporten ikke skelnes tydeligt
mellem mål og resultatkrav. Når der således henvises til ”grupperinger af mål” i vejledningen om årsrapporten menes der ”mål” i den betydning, der anvendes i den foreliggende vejledning. Også dette forhold agtes præciseret i reviderede vejledninger om årsrapporten.
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Man kan således sammenfattende beskrive resultatkontrakter som et aftaledokument indgået mellem departement og institution inden for rammerne af den eksisterende formelle styringsrelation, som specificerer de
mål og resultater, der ønskes opnået for en kommende periode under
hensyntagen til mission, vision og strategi for såvel institutionen som ministerområdet som helhed.
3.11. Tilrettelæggelse af arbejdet
Dette afsnit handler om, hvordan arbejdet med kontraktstyring kan tilrettelægges. Afsnittet sigter på at give inspiration og svar på, hvordan man i
praksis kan benytte og adressere nogle af de muligheder og udfordringer,
som den foreliggende vejledning giver.
Afsnittet angår hovedlinjerne i den foreliggende vejledning som sammenfattet i boks 3.1. Det indebærer, at institutioner og departementer, som
ønsker at arbejde mere systematisk med fx internt rettede mål, må søge
vejledning andre steder10.
3.11.1. Implementering af vejledningen over tid
Vejledningens anbefalinger indebærer i princippet, at der for institutionerne skal kunne gennemføres følgende processer:
•
•
•
•

Formulering af overordnede missioner og visioner.
Gruppering af aktiviteter efter ydelser, produkter og effekter, således
at resultatkontraktens mål dækker hele institutionens virke.
Formulering af mål og resultatkrav for hver af disse ydelser og/eller
produkter.
Gennemførelse af målinger for hvert mål.

Dette vil være en udfordring i relation til mange institutioner af følgende
grunde:
•

10

Mange institutioner har en bred og sammensat opgaveportefølje, der
gør det vanskeligt at formulere overordnede missioner og visioner, der
dækker hele institutionens virke.

Fx i Økonomistyrelsens Økonomistyring med Balance og Fokus fra 2000 eller den omfattende litteratur om helhedsorienterede ledelses- og kvalitetsmodeller.
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•
•

Af samme grund vil mange institutioner finde det vanskeligt at formulere mål og dermed resultatkrav, der dækker hele institutionens
virke.
Mange institutioner har ikke erfaring med og værktøjer til at gennemføre kvalitets- og effektivitetsmålinger.

Det vil derfor i visse tilfælde være nødvendigt at arbejde trinvist imod
opfyldelsen af de ambitioner, der er udtrykt i denne vejledning.
De faser og trin, som skal gennemføres for at implementere den resultatorienterede styring, vil blive tilrettelagt forskelligt fra institution til institution. Nedenstående model har derfor alene til hensigt at inspirere.
Figur 3.5. Mulige faser i tilrettelæggelse af arbejdet med mål- og resultatstyringresultatorienteret styring
Formulere en
samlet
mission og
vision for
institutionen

Etablere et
opgavehieraki

Fase 1

Fastlægge mål
for hvert
produkt mv.
(kvalitet,
produktivitet,
mv.)

Fastlægge
resultatkrav
og
målemetoder

Fase 2

Gennemføre
målinger

Opgørelse af
resultater og
rapportering
herpå

Fase 3

Institutionernes og departementernes erfaringer og udviklingsniveauer vil
variere betydeligt i forhold til faserne i denne model. For visse departementer og institutioner vil ændringerne være minimale, idet resultatkontrakterne allerede i stor udstrækning er opbygget med et fokus rettet mod
eksternt rettede resultater; for andre vil det indebære et betydeligt udviklingsarbejde.
Modellen viser mulighederne for at ”træde ind” i processen på forskellige
tidspunkter.
Som det fremgår, er det vigtigt for evnen til at formulere mål, at der gennemføres en indledende proces, hvor institutionens overordnede mission
og vision formuleres. Tilsvarende er det vigtigt, at det allerede tidligt er
muligt at gruppere ydelserne efter produkter, således at der på et relativt
overordnet niveau kan identificeres mål og resultatkrav til disse. Det anbefales derfor, at disse to processer bliver prioriterede indsatsområder for
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institutioner, der ikke allerede har gennemført dem, og som ønsker at
arbejde med vejledningens anbefalinger.
For hver af de skitserede faser i figur 3.5 kan der derfor peges på forskellige trin, som vist i nedenstående tabel.
Tabel 3.2. Trin i tilrettelæggelse af arbejdet med mål- og resultatstyring.
Formulering af Mission og vision

Trin 1
Trin 2
Iværksættelse af strate- Første formulering af
giproces
mission og vision

Gruppering af opgaver Skabe overblik over
den samlede opgaveportefølje og mulige
modeller for grupperinger
Fastlægge mål og
Fastlæggelse af plan
resultatkrav for profor fremtidige typer af
1)
dukter
mål og resultatkrav for
hvert produkt
Gennemførelse af
målinger

1)

Opgørelse over eksisterende og manglende data mhp. at gennemføre målinger

Trin 3
Konsolideret og opdateret mission og vision
koblet til et opgavehierarki
Første gruppering af
Endelig fordeling af
alle væsentlige opgaver samtlige opgaver

Formulering af få
centrale mål og resultatkrav (fx produktivitet eller kvalitet) for
udvalgte
produkter
Gennemførelse af få,
centrale målinger på
de væsentligste produkter

Fastlæggelse af flere
typer mål og resultatkrav for alle produkter
(produktivitet, effektivitet, kvalitet)
Regelmæssige målinger på alle produkter

I tabellen er antaget, at produktniveauet vælges som det relevante aggregeringsniveau i resultatkontrakten. Processen vil være den samme, selv om et lavere niveau
i opgavehierarkiet vælges som styringsrelevant.

En tilgang, som både kan anvendes som supplement eller erstatning for
fremgangsmåden illustreret i tabel 3.2, er at starte op i en mindre, afgrænset del af institutionen, hvis man har en opgavesammensætning, der tillader det.
I den forbindelse kan det overvejes, om arbejdet med implementering af
vejledningen over tid befordres ved at bruge et opgavehierarki. Således vil
departementer og institutioner, der i udgangspunktet ligger forholdsvis
langt fra denne vejlednings anbefalinger, ofte finde det vanskeligt at slippe
styringen på aktivitetsniveau. Resultatkontrakterne kan derfor opstilles på
eksempelvis aktivitetsniveau, men med den ambition at afsøge, om mål
og resultatkrav over tid kan opstilles for højere niveauer i opgavehierarkiet
i stedet.
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Det kan i den sammenhæng nævnes, at styring på højere niveauer forudsætter tillid mellem kontraktparterne, og at en sådan tillid kan blive opbygget over tid ved en succesfuld styring på fx aktiviteter.
Boks 3.11. Sundhedsstyrelsens erfaring med den foreliggende vejledning
Sundhedsstyrelsen har på forsøgsbasis arbejdet med at opstille en resultatkontrakt efter den
foreliggende vejlednings anbefalinger. Styrelsen har dels udarbejdet et opgavehierarki dels arbejdet med at opstille mål og resultatkrav på forskellige niveauer i hierarkiet med udgangspunkt i
den eksisterende kontrakt for 2003-2006.
Arbejdet med vejledningen viste, at opstillingen af et opgavehierarki dels kan skabe et overblik
over institutionens opgavevaretagelse, dels kan bidrage til strukturering af resultatkontrakten.
Forsøget viste imidlertid også, at der er en række udfordringer i at opstille resultatkrav på produkt/ydelsesniveau.
Sundhedsstyrelsen har endvidere forsøgt at specificere resultatkrav for produktivitet, kvalitet og
effekt. Dette indebærer, at en styrelse som Sundhedsstyrelsen ikke som i dag udelukkende vil
blive målt på, om der gennemføres en aktivitet (milepælsvurdering). Der skal tillige honoreres
krav til kvalitet, effekt og produktiviteten i det bagvedliggende arbejde for aktivitetens gennemførelse.
Ikke mindst ambitionen om at opstille resultatkrav eller indikatorer vedrørende effekt rummer
en fremtidig udfordring for styrelsen. Effekten af Sundhedsstyrelsens bevillinger og medarbejdere skulle gerne være en højnelse af folkesundheden mv. Men i praksis er Sundhedsstyrelsen ikke
suveræn eneaktør på området. Tværtimod vil en ønsket effekt i form af eksempelvis færre overvægtige børn og unge i praksis skulle baseres på en række aktører og faktorer, herunder også
eksempelvis undervisning i gode kostvaner og antallet af idrætstimer i grundskolen. Dertil
kommer at effektmål principielt forudsætter målinger i før-situationen. Ydermere kompliceres
dette for Sundhedsstyrelsens vedkommende af, at effekten på sundhedsområdet ofte først kan
opgøres efter en årrække.
Da effekten imidlertid i høj grad må interessere borgere og politiske opdragsgivere, vil der i
fremtidige generationer af resultatkontrakter skulle arbejdes frem mod at kunne udvikle og
opstille indikatorer eller deciderede resultatkrav for effekten. Eksempelvis kunne Sundhedsstyrelsens kampagner imod overvægt og for øget fysisk aktivitet (30 minutter om dagen) på sigt holdes
op mod en indikator såsom den faktiske udvikling i legemsvægten for unge, velvidende at opnåelse af effekt er kompleks, jf. ovenfor.
Sundhedsstyrelsen vil på linje med en lang række andre institutioner i staten ligeledes få behov
for at udbygge sin registreringsmæssige basis for at kunne foretage omkostningsfordeling på
kontraktens dimensioner.
I bilag 3 er vist dels de øverste niveauer i Sundhedsstyrelsens opgavehierarki dels eksempler på de
resultatkrav som knytter sig til et af områderne i hierarkiet. I bilaget er også illustreret hvordan
omkostningsfordeling ville indgå i kontrakten, såfremt der havde været en registreringsmæssig
basis herfor.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen.
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3.11.2. Udarbejdelse af et opgavehierarki
I afsnit 3.6 blev opgavehierarkiet præsenteret som en mulig begrebsramme
for udarbejdelse af resultatkontrakter. Spørgsmålet er, hvordan man i
praksis griber arbejdet med at opstille et sådant opgavehierarki an.
Der er grundlæggende to forskellige måder at gribe arbejdet an på. Der
kan tages udgangspunkt i en afklaring af de effekter, institutionen er sat i
verden for at tilvejebringe samt de produkter og ydelser, der kan bidrage
til realiseringen heraf. Det svarer til at starte ”oppe fra” i opgavehierarkiet.
En sådan tilgang vil befordre et strategisk fokus og understøtte en styringsmæssig anvendelse af opgavehierarkiet. Den tilgang, der blev skitseret
i afsnit 3.11.1, svarer til at starte oppe fra i hierarkiet. Alternativt kan
tages udgangspunkt i de aktiviteter og delaktiviteter, der i dag udføres,
idet aktiviteterne analytisk grupperes efter ydelser, produkter og i sidste
ende effekter. Det svarer til at starte ”nede fra” i opgavehierarkiet. En
sådan tilgang rummer dog en stor risiko for at være konserverende og
uegnet til mere strategisk overvejelser.
Datagrundlaget for udarbejdelse af opgavehierarkiet
Ved udarbejdelse af et opgavehierarki kan der først og fremmest tages
udgangspunkt i, at der for de fleste institutioner allerede i dag foreligger
en række dokumenter, som indeholder grundelementerne til opstillingen
af et opgavehierarki. Herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Institutionens mission og vision.
Institutionens hovedformål i virksomhedsoversigten i finanslovens
anmærkninger.
Institutionens formål og opgaver som fastsat i love og anden regulering.
Eventuelle forretningsstrategier, virksomhedsplaner eller forretningsplaner for institutionen.
Mulige produktkataloger udarbejdet i forbindelse med tilrettelæggelse
af udbudspolitikker, procesbeskrivelser mv.
Sagsfordelingslister.
Opgavebeskrivelser for institutionens enheder.

Hvis der ikke med udgangspunkt i ovenstående dokumenter kan opstilles
et opgavehierarki kan en kortlægning heraf igangsættes – ”nede fra op”.
76

Kapitel 3 – Vejledning om resultatkontrakter

En måde at gribe en sådan kortlægning an på er at tage udgangspunkt i
simple procesdiagrammer, hvor det i første omgang kortlægges hvilke
aktiviteter og eventuelt delaktiviteter, der samlet er medvirkende til løsningen af en opgave. Et eksempel på et procesdiagram er vist i figur 3.6.
Figur 3.6. Eksempel på et procesdiagram
Sikring af familiemedlemmers retsstilling
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Børns retsstilling

Produkt

Afklaring af
forældremyndighed

Ydelse
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Høring

Sagsregistrering 1

Beregning

Sagsregistrering 2

Aktiviteter

Denne opgavemæssige kortlægning kan hensigtsmæssigt foretages ved at
inddrage de faglige enheder i institutionen, da det er her kendskabet til
aktiviteter oftest vil være størst. Herefter forestår et koordinerende arbejde
i forhold til samling og ordning af opgaver i grupper, der samlet frembringer produkter til omverdenen. Denne udfordring kan hensigtsmæssigt løses centralt i organisationen, fx af økonomifunktionen eller controllerenheden.
Særlige opgaver
En anden udfordring er de tilfælde, hvor institutionen er pålagt at løse
opgaver, som ikke bidrager til realiseringen af institutionens hovedformål.
I de tilfælde må opgavehierarkiet opbygges med disse opgaver som selvstændige/uafhængige elementer, og mål og resultatkrav må opstilles sær77
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skilt for disse. Dette kan betyde, at antallet af mål i resultatkontrakten
vokser over det anbefalede antal på 5-10.
Boks 3.12. Håndtering af særlige opgaver i et opgavehierarki for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hovedformål vedrører:
•
•

Administrative lettelser for erhvervslivet med henblik på til stadighed at skabe
optimale rammevilkår for erhvervslivet samt at lette erhvervsvirksomhedernes byrder
Registrering og information af virksomheder med det overordnede formål at sikre
et velfungerende og troværdigt erhvervsliv præget sikkerhed og gennemsigtighed

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens varetager herudover opgaven vedrørende administration
af hjemmeserviceordningen. Opgaven bidrager ikke til opfyldelse af styrelsens hovedformål, og ville derfor skulle behandles separat i styrelsens opgavehierarki som et selvstændigt og uafhængigt produkt med egne mål og resultatkrav.

Muligheder for genanvendelse
Opstilling af et opgavehierarki vil være en udfordring for mange institutioner, men resultatet kan blive en forståelse af institutionens opgavevaretagelse og produkter, som kan genanvendes i forskellige styringsmæssige
sammenhænge, herunder især i forhold til:
•
•
•
•

Udarbejdelse af dækkende og gennemsigtige resultatkontrakter.
Omkostningsfordeling i årsrapporten og resultatkontrakten.
Aktivitets og delaktivitetsbaseret gennemgang af institutionens portefølje i forbindelse med formulering af udbudspolitikker11.
En integreret aktivitetsorienteret økonomisk og faglig styring.

Konkret kan følgende spørgsmål være en hjælp ved vurdering af, om det
er umagen værd at udarbejde et opgavehierarki med genbrugsmuligheder:
11

Om den mulige genanvendelsesmulighed i forhold til udarbejdelsen af udbudspolitikken kan bemærkes, at arbejdet i den sammenhæng typisk vil knytte an til delaktiviteter
eller aktiviteter i opgavehierarkiet, mens omkostningsfordeling og arbejdet med resultatkontrakter oftest vil orientere sig mod opgaver og produkter samt eventuelt resultater.
Det kan anføres, at en forståelse af, hvordan den enkelte aktivitet indgår i institutionens
samlede opgaveløsning, herunder aktivitetens strategiske betydning, kan være relevant at
inddrage, når det vurderes, om en aktivitet er udbudsegnet. Arbejdet med et opgavehierarki vil befordre sådanne overvejelser.
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•

•
•
•
•
•
•

På hvilket detaljeringsniveau ønsker vi at anvende det fremtidige omkostningsbaserede regnskab (fx på hovedkontoniveau, på ”lov-niveau”
eller på mere specifikke ydelsesniveauer) – dvs. på hvilket niveau ønsker vi at beregne enhedspriser?
På hvilket niveau ønsker vi at styre?
På hvilket detaljeringsniveau ønsker vi at gennemføre økonomiske
produktivitetsmålinger i institutionen?
For hvilke opgaver ønsker vi at fastlægge strategiske målsætninger for
institutionen i fx resultatkontrakter og i den interne styring i institutionen?
På hvilket detaljeringsniveau kan vi mest hensigtsmæssigt tilrettelægge
vores tidsregistrering og vores formålskontering?
Er det muligt at skabe en overensstemmelse mellem disse forskellige
behov, når vi udarbejder vores opgavehierarki?
Er det muligt at opfylde disse behov og samtidig undgå en unødig
stor og detaljeret registreringsbyrde?
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Boks 3.13. Opgavehierarki i statsamterne
Et væsentligt element i økonomistyringen af statsamterne er, at bevillingsfordelingen
blandt statsamterne sker efter en model, hvor det enkelte statsamts enhedspris på et
lovområde eller et delområde indgår i grundlaget for bevillingsfordelingen blandt de
15 statsamter.
Som udgangspunkt for opgørelsen af opgaver har man på statsamtsområdet valgt at
tage afsæt i lovgivningsområder, og at inddele opgaverne i tre niveauer, jf. figuren
nedenfor.

Hovedydelser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Familieretlige sager
Personretlige sager
Retsplejeloven
Socialretlige sager i de sociale nævn
Andre sager i de sociale nævn
Det Kommunale tilsyn
Værnepligt
Etc.
Lovområdeydelser, familieret
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Sager om ægteskab, skilsmisse mv.
Børns retsstilling
Sager om samvær mv.
Sager om inddrivelse af bidrag
Etc.
Delydelser, sager om ægteskab
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Vejledning/rådgivning
Tilladelser/afslag
Skifteattester mv.
Etc.

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriet.

I bilag 1 og 2 er vist eksempler på, hvordan opgavehierarkier kunne indgå
en resultatkontrakterne for henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og
Sundhedsstyrelsen.
3.11.3. Gode mål og resultatkrav
Vejledningen lægger op til, at kontrakterne indeholder et begrænset antal
fuldt dækkende, eksternt rettede mål, men gerne mange resultatkrav.
Forudsætningen for denne anbefaling er, at mål opstilles for de øvre elementer i et opgavehierarki og ikke for enkelte aktiviteter mv. For både
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institutioner, departementer og styringsrelationens andre interessenter har
det vist sig at være en udfordring at opstille mål og tilknyttede resultatkrav på i resultatkontrakterne for højere niveauer i et opgavehierarki.
Brug opgavehierarkiet
Brug af institutionens opgavehierarki vil skabe overblik over, hvilket niveau mål og resultatkrav opstilles på, og det vil lette opgaven med at gøre
målene fuldt dækkende.
Der må i den sammenhæng tages højde for, at styringsønsker i forholdet
mellem departement og institution kan vedrøre forskellige niveauer i et
opgavehierarki - uanset om et hierarki er etableret eller ej. På nogle områder ønsker man at opstille resultatkrav for enkelte aktiviteter – fx et strategisk vigtigt projekt – mens man på andre finder det overordnede mål på
opgaveniveau hensigtsmæssigt.
Den første tilgang fremgår af figur 3.7 nedenfor, som viser på hvilket niveau i et opgavehierarki der er opstillet mål og resultatkrav. På effektniveau og produktniveau er opstillet mål og indikatorer. Mål og resultatkrav
er i dette tænkte eksempel gennemgående opstillet på ydelsesniveau, men
for en specifik ydelse ønsker departement og institution at opstille resultatkrav på aktivitetsniveau. For denne ydelse formuleres derfor alene et
overordnet mål på ydelsesniveau, der er opstillet resultatkrav for alle de
aktiviteter, der bidrager til frembringelse af ydelsen.
Figur 3.7. Håndtering af mål og resultatkrav på forskellige niveauer i
opgavehierarkiet – løsning 1
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En anden løsning er, at mål og resultatkrav på ydelsesniveau suppleres med
mål og resultatkrav for udvalgte aktiviteter inden for området. Denne
løsning er vist i figur 3.8. Forskellen i forhold til den første løsning er, at
resultatkravet både er opstillet på ydelsesniveauet og på aktivitetsniveauet,
men at kun en enkelt aktivitet er omfattet.
Figur 3.8. Håndtering af mål og resultatkrav på forskellige niveauer i
opgavehierarkiet – løsning 2
Effekt

Mål
Indikator

Produkter

Mål
Indikator

Mål
Resultatkrav

Ydelser

Aktiviteter

Mål
Resultatkrav

Mål
Resultatkrav

Mål
Resultatkrav

Ved på samme tid at opstille mål og resultatkrav på ydelsesniveau og for
strategisk vigtige aktiviteter kan kontrakten gøres mere gennemskuelig.
Herved får også kontraktparterne klarhed over, hvilket niveau de styrer og
styres på. Endelig kan kontrakterne gøres både dækkende og strategisk
prioriterede jf. også nedenfor.
Bedre skelnen mellem opgaver, mål og resultatkrav
I forlængelse heraf kan det være hensigtsmæssigt mere klart at skelne mellem mål og resultatkrav og det forhold, som mål og resultatkrav vedrører.
En illustration heraf er vist i tabellen nedenfor.

82

Kapitel 3 – Vejledning om resultatkontrakter

Tabel 3.3. Eksempler på produkter, mål og resultatkrav
Produkter
Mål
Resultatkrav
Registrering Registrering Aktivitet
af selskaber sker produk- Økonomi
tivt, korrekt
Produktivitet
og med få
administrative byrder
for selskaberne
Forebyggel- Omkostse af sygningsbevist
dom
gennemførelse af
virkningsfulde forebyggelsesprojekter
Sikring af
Hurtigt og
internatio- produktivt
nale pensi- at træffe
onsrettighe- korrekte
der
afgørelser

Kvalitet

Aktivitet
Økonomi
Produktivitet
Kvalitet
Aktivitet
Økonomi
Produktivitet
Kvalitet

Antal registreringer pr. år
Samlede omkostninger
Omkostninger pr. registrering
- Sagsbehandlingstid
- Fejlregistreringer målt ved stikprøvekontrol
- Klager
- Tidsforbrug hos registranter
Antal projekter, projektkarakter og projektstørrelse
Samlede omkostninger
- Målgruppers kendskab til risikofaktorer
- Adfærdsændringer hos udvalgte mål
grupper
- Projektmilepæle/projektstyring
Antal afgørelser
Samlede omkostninger
Enhedsomkostninger
- Fejlafgørelser målt ved stikprøvekontrol
- Sagsbehandlingstid
- Tidsforbrug hos ansøgere
- Brugertilfredshed

Ved mere tydeligt at arbejde med disse sondringer kan kontrakterne blive
mere gennemskuelige og forståelige og det kan bliver lettere at få overblik
over, om hele institutionens virke er dækket.
Nytænkning ved opstilling af resultatkrav
Udfordringerne ved at opstille gode resultatkrav er i vidt omfang de
samme efter den foreliggende vejledning som efter de hidtidige udmeldinger om resultatkontrakter. Et forhold, der imidlertid særligt aktualiseres, er formuleringen af meningsfulde resultatkrav i forhold til mål, som
måtte være formuleret på et af opgavehierarkiets højere niveauer. Der kan
særligt opstilles tre udfordringer.
For det første kan det på nogle områder være vanskeligt at fastsætte målelige resultatkrav, der afspejler de mål, som institutionen ønsker at opnå,
Sådanne vanskeligheder kan være knyttet til opgavens karakter. Desuden
kan der i regelsættet for området være betingelser knyttet til udførelsen,
således at institutionen ikke kan vælge det bedste redskab. Disse problem83
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stillinger bliver mere påtrængende jo højere i opgavehierarkiet, der opstilles mål og resultatkrav. Løsningen kan være at gøre institutionens grad af
indflydelse på målopfyldelse klar og eventuelt, at opstille indikatorer frem
for egentlige resultatkrav, jf. Økonomistyrelsens Mål og målinger fra
1998.
For det andet kan det være en udfordring, at opstille resultatkrav for fx
produkter eller ydelser, som tilvejebringes af en længere række aktiviteter.
Eksemplet ovenfor i tabel 3.3 med sygdomsforebyggelse, som tilvejebringes af en lang række forebyggelseskampagner og lignende, er illustrativt
også i denne sammenhæng. Løsninger på denne problemstillinger kan
være over tid at orientere resultatkravene mod, hvad der samlet kommer
ud af indsatsen, frem for hvad der kommer ud af den enkelte aktivitet.
Yderligere kan anvendes indirekte målinger som fx vedrørende projektstyring. Endelig kan der som omtalt ovenfor både opstilles mål og resultatkrav for fx produktniveauet og for udvalgte aktiviteter.
For det tredje kan det blive vanskeligere at foretage målinger, som bidrager til vurdering af målopfyldelsen. Som tidligere nævnt lægges der med
denne vejledning vægt på vurderbarhed frem for målelighed. Således opfordres til nytænkning i henseende til formuleringen af resultatkravene,
som gerne – men ikke nødvendigvis – er kvantitative.
Klarhed om måling og registrering
Der bør i udgangssituationen være enighed om, hvordan der måles og
registreres i forhold til de enkelte mål og resultatkrav. Det betyder, at der
på forhånd skal være opstillet klare retningslinier og koncepter for, hvordan målingerne skal finde sted, således at alle ved, hvad der måles på i
organisationen, og hvordan det bliver gjort.
Retningslinierne for enkeltstående målinger kan fx omfatte en beskrivelse
af formålet med målingen, målingens genstandsfelt, frekvens, måleperioden, målemetoden og afrapporteringsform.
Retningslinierne for måling og registrering kan eventuelt indgå i et bilag
til kontrakten.
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Boks 3.14. Rigsrevisionens vurdering af årsrapporten
Rigsrevisionens vurdering af årsrapportens resultatoplysninger er baseret på en undersøgelse af 1) regnskabets indhold og 2) dets pålidelighed, dokumentation og omfang af
udvalgte oplysninger.
I vurderingen af regnskabets indhold lægges der især vægt på:
• De opstillede måls kvalitet: Er målene styringsrelevante, operationelle og afbalancerede?
• Kvaliteten af afrapporteringen af mål, aktiviteter og resultater: Foretages der selvkritiske, realistiske og fremadrettede analyser af sammenhængen mellem mål, aktiviteter og resultater?
I vurderingen af pålideligheden, dokumentationen og omfanget lægges der især vægt på:
• Institutionens styringsgrundlag: Har ledelsen forud for udarbejdelsen af virksomhedsregnskabet gjort sig tilstrækkelige overvejelser om regnskabets indhold, retningslinjerne for kvalitetssikring af oplysningerne og ansvarsfordelingen i forbindelse med dataindsamling og analyse?
• Tilrettelæggelsen af målinger og registreringer samt anvendt regnskabspraksis: Er
der fastlagt skriftlige forretningsgange, der sikrer løbende, systematisk registrering
af data, er oplysningerne baseret på faktiske registreringer fremfor skøn, og oplyser
virksomhedsregnskabet om anvendt regnskabspraksis?
• Dokumentation for udvalgte oplysninger: Forligger grundmaterialet for oplysningerne, fremgår det, hvorfra data stammer, og hvorledes de er bearbejdet, og er
det muligt at gå fra grundregistreringerne til opgørelserne i virksomhedsregnskabet?
Kilde: Se fx De af Folketinget Valgte Statsrevisorer 18/01, Beretning om revision af
statsregnskaber for 2001.

3.11.4. Integration af faglig og økonomisk styring
Et gennemgående tema i Finansministeriets vejledninger om resultatkontrakter, årsrapporter og økonomistyring er, at den faglige og økonomiske
styring bør knyttes tættere sammen. Ambitionen i denne vejledning om,
at der på længere sigt arbejdes mod omkostningsfordeling på eksternt
rettede mål, ligger i forlængelse heraf.
En sådan sammenknytning indebærer en bestemt ledelsesmæssige orientering. Særligt kan det i meget fagmæssige organisationer kræve en betydelig
indsats, at få en fælles forståelsesramme og skabe kommunikation mellem
de fagprofessionelle og økonomienhederne. En sådan fælles forståelse er
imidlertid afgørende for at integrere resultatstyringen med den økonomiske styring.
85

Effektiv opgavevaretagelse i staten

Derudover forudsættes en datamæssig basis, hvor økonomiske oplysninger
og resultatinformation er integreret. Det indebærer, at muligheden for at
skabe bedre sammenhæng mellem de økonomiske og aktivitetsmæssige
registreringssystemer bør overvejes.
En sådan sammenhæng kan forbedre datakvaliteten, mindske de løbende
omkostninger ved dataindsamling og befordre, at data er sammenlignelige
og derfor kan samkøres. Omvendt rummer en sådan øvelse en risiko for,
at specifikke informationsbehov knyttet til det enkelte registreringssystem
ikke opfyldes, fordi der lægges en højere fællesnævner til grund for udformning af registreringsstrukturen. Alternativt er der en risiko for, at
samordning indebærer, at registreringsstrukturen bliver uoverskueligt
detaljeret, fordi alle informationsbehov skal tilgodeses. Der må derfor
foretages en nøje afvejning af hensigtsmæssigheden heraf i den enkelte
institution.
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Boks 3.15. Integreret faglig og økonomisk styring i Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen har udviklet en styringsmodel, der gennem en opgaveorienteret tilgang har integreret den faglige styring med den økonomiske styring. Organisatorisk sker dette ved, at ansvaret for såvel den faglige som økonomiske styring er
knyttet til udførelsen af en opgave samles hos én chef kaldet en procesejer. Med udgangspunkt i de opstillede målsætninger i styrelsens resultatkontakt indgår direktionen
leveranceaftaler med procesejerne om varetagelsen af forskellige opgaver. Hvis procesejeren mener der er behov for det, indgås underleveranceaftaler med andre enhedschefer
om leveringen af de delydelser, der er nødvendige for at løse de pågældende opgaver, og
hvor opgaven løses i en anden organisatorisk enhed end procesejerens egen enhed. På
denne måde risikoen for unødigt bureaukrati fjernet samtidig med, at ansvaret for den
samlede leverance er forankret hos procesejeren.
Kendetegnede for alle de interne leveranceaftaler er, at de indeholder en tydelig beskrivelse af opgavens og de dertil knyttede ydelsers kobling til styrelsens delstrategier, kvalitative og kvantitative mål, samt til budgettet. Af budgettet i hver aftale fremgår indtægter og løn- og driftsomkostninger knyttet til de enkelte ydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen anvender omkostningsregnskaber og foretager fordelinger af decentrale fællesomkostninger, således at der i den enkelte leveranceaftaler aftales en enhedspris for de
leverede tællelige ydelser, og en samlet sum for andre (ikke-tællelige) ydelser. I leveranceaftalernes budgetter indgår de decentrale støtteprocesser. De centrale støtteprocesser,
som direktionen som driftsherre stiler til rådighed indgår ikke på det regnskabsniveau,
som procesejeren er ansvarlig for.
En fælles database, kaldet Mini-LIS, sikrer at beregningerne og informationerne i de
enkelte leveranceaftaler baseres på de samme tal. Mini-LIS bygger på en fælles kontering
mellem regnskabssystemet, tidsregistreringen og resultatmålingerne. I Mini-LIS hentes
således oplysninger om såvel omkostninger, tidsforbrug og sagsmængder.
Der sker en løbende opfølgning på de faglige og økonomiske resultater i henholdsvis
leveranceaftalen og underleveranceaftalen mellem de kontraherende parter. Opfølgningen baseres på tal fra Mini-LIS.
Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen.

I praksis indebærer en ambition om samordnet datagrundlag som udgangspunkt for integreret økonomisk og faglig styring, at institutionens
registreringssystemer kontomæssigt er opbygget på samme måde, så det er
muligt – fx via institutionens økonomistyringssystem – at henføre faktisk
ressourceforbrug til de enkelte ydelser og aktiviteter. Det kan i den sammenhæng overvejes, om en analyse af institutionens opgavehierarki rummer et potentiale for at ordne og strukturere det arbejde.
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Konkret kan nævnes en række registreringssystemer, hvor en større grad af
sammenhæng kan overvejes, herunder især aktivitetsstyringssystemerne
(eventuelle ESDH-systemer, journalsystemer eller andre sagsstyringssystemer), formålskontoplanen og tidsregistreringen.
Boks 3.16. Faser og trin ved integration af faglig og økonomisk styring
For de institutioner og departementer som måtte ønske at sammenknytte den faglige og
økonomiske styring i højere grad vil en model over de mulige faser i arbejdet kunne se
ud som nedenfor.

Formulere en
samlet
mission og
vision for
institutionen

Etablere et
opgavehieraki

Fase 1

Bestemme
værktøjer til
omkostningsfordeling
(tidsregistrering, konti mv.)

Implementere
værktøjer

Fastlægge mål
for hvert
produkt mv.
(kvalitet,
produktivitet,
mv.)

Fastlægge
resultatkrav
og målemetoder

Fase 2

Omkostningsfordele
Opgørelse af
resultater og
rapportering
herpå
Gennemføre
målinger

Fase 3

I forhold til figur 3.5 ovenfor om mulige faser i tilrettelæggelse af arbejdet med mål- og
resultatstyring ovenfor inkluderes udvikling og implementering af værktøjer til omkostningsfordeling i fase 2 ligesom den faktiske omkostningsfordeling og integrerede rapportering inkluderes i fase 3. De mulige tilhørende ”trin” i implementeringen er vist i
figuren nedenfor
Trin 1
Beregning af skønnede
priser, fordeling af fællesomkostninger efter indikativ fordelingsnøgle

Trin 2
Beregning af ”direkte enhedspriser” vha. tidsregistrering samt fordeling af
fællesomkostninger efter
indikativ fordelingsnøgle

Trin 3
Beregning af enhedspriser
vha. tidsregistrering samt
formålskontering og fordelingsnøgle for øvrige omkostninger

3.11.5. Dækkende og strategiske resultatkontrakter
Mange departementer og institutioner anvender i dag resultatkontrakter
hvor kontrakterne ikke vedrører hele institutionens virke men alene forhold, som af kontraktparterne anses for særligt vigtige i den pågældende
kontraktperiode. I denne vejledning er der imidlertid en ambition om, at
kontrakterne på sigt udvikler sig til at omfatte hele institutionens virke.
På den baggrund rejses spørgsmålet om, hvordan det er muligt både at
anvende kontrakterne til styring af forhold, som opfattes som særligt vigtige, og at omfatte hele institutionens virke.
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For det første er det muligt at opstille mål både vedrørende ydelser på den
ene side og strategisk vigtige aktiviteter på den anden side som skitseret
ovenfor. For det andet vil det være muligt enten verbalt eller kvantitativt
at vægte de enkelte mål og resultatkrav i en resultatkontrakt. Således kan
der indsættes et afsnit i kontrakten, der udpeger de strategisk vigtige mål,
eller der kan ved opstillingen af de enkelte mål redegøres for deres vægtning. Alternativt eller supplerende kan de enkelte mål og resultatkrav
kvantitativt tildeles strategisk vægt, som det er eksemplificeret i boksen
nedenfor. For det tredje vil en vægtning af de enkelte mål og resultatkrav i
direktørkontrakterne i forbindelse med fastsættelse af vilkårene for udbetaling af resultatløn til institutionsdirektøren indebære en prioritering.
Boks 3.17. Strategisk vægtning af mål og resultatkrav i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens kontrakt
I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens resultatkontrakt for 2002-2005 er vist en oversigt
over samtlige mål, idet hvert enkelt mål er prioriteret som henholdsvis primært og
sekundært. Yderligere er foretaget en vægtning, som er foretaget ”på baggrund af direktionens subjektive vurdering af målenes strategiske og forretningsmæssige betydning
for at kunne nå styrelsens vision og mission”. Endelig er angivet, hvilken opgavetype
målet og resultatkravene vedrører, idet Excellencemodellen er lagt til grund for styrelsens resultatkontrakt. Et uddrag af oversigten er vist i nedenstående tabel, hvor alene
eksempler på ”eksternt rettede mål” er medtaget .
Resultatmål
Ministerbetjening
Resultatmål vedrørende selskabsregistreringer
E-erhverv
Effektmål vedr.
regulering
…

Status
Primært

Ressourceforbrug
(1.000 kr.)
1.400

Kriterium i excellencemodellen
Kunderesultater

Vægt
10 pct.

Primært

7.300

Kunderesultater

10 pct.

Primært

16.200

Kunderesultater

10 pct.

Øvrige
…

…

Resultater
…

5 pct.
…

Vægten summerer til 100 pct. Kontrakten omfatter i henseende til ressourceforbruget
alene en del af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens samlede bevilling.
Kilde: Fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2002, Resultatkontrakt 2002,
www.eogs.dk/omeog.

Vægtningen af resultatkravene i Sikringsstyrelsens resultatkontrakt er vist
i bilag 5.
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3.11.6. Årets gang med resultatkontrakter
Tilrettelæggelsen af årets gang med resultatkontrakter efter den justerede
vejledning vil formentlig ikke afvige meget fra den kadence, der i dag
lægges til grund i de enkelte ministerier for arbejdet med resultatkontrakter. To forhold i denne vejledning kan imidlertid give anledning til overvejelser i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet.
For det første er der lagt større mere vægt på, at styringsrelationen mellem
departement og institutioner er indlejret i en bredere styringsmæssig
sammenhæng, hvori love og anden regulering, finansloven og årsrapporten indgår.
For det andet er det understreget, at der bør være sammenhæng mellem
resultatkontrakten og den interne styring i institutionen.
Med det udgangspunkt kan opstilles følgende idéskitse til et forløb omkring kontraktforberedelse.
Tabel 3.4. Forslag til mulig tidsplan for arbejdet med resultatkontrakter
Milepæle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aktiviteter
Regnskabsafslutning
Opfølgning og rapportering om målopfyldelse for resultatkontrakt for
foregående finansår er gennemført
Regnskab foreligger for foregående finansår
Årsrapport foreligger for foregående finansår
Departementets koncernmodel for resultatkontrakter foreligger
Institutionens ramme i ministeriets bidrag til Finanslov er kendt
Forberedelse af kommende års resultatkontrakt, mål og resultatkrav påbegyndes
Forslag til Finanslov foreligger
Dialog og forhandling med departementet gennemføres
Kontraktindgåelse er sket
Intern inddragelse og planlægning af produktion er gennemført
Første Rammeredegørelse og opfølgning på stade for målopfyldelse
Evt. genforhandling
Anden Rammeredegørelse og opfølgning på målopfyldelse

Udgangspunktet for rammeplanen i tabel 3.4 er, at forberedelse, forhandling og indgåelse af resultatkontrakt både bør og kan afsluttes i så god tid,
at der er plads til at gennemføre en intern planlægning af resultatkontraktens målsætninger og institutionens øvrige opgavevaretagelse før kontrak90
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tens start. Forudsætningen herfor er, at både departement og institution
starter arbejdet, når grundlaget er til stede.
Der eksisterer naturligvis nogen usikkerhed om de endelige rammers størrelse – og justeringer heri i forbindelse med Finanslovsvedtagelsen. Endvidere vil opfølgningen og rapporteringen om indeværende års målopfyldelse i forbindelse med Rammeredegørelse II kunne medføre behov for
justeringer i resultatkravene for det kommende års resultatkontrakt.
Med disse bemærkninger eksisterer dog vide muligheder for, at kontrakterne både kan indgås, og produktionen i tilknytning hertil planlægges,
inden kontraktåret startes. Dette vil afhjælpe den uheldige situation, at
kontrakter først indgås i løbet af kontraktåret. Samtidigt er skitseret, at
det i det mindste i forbindelse med Rammeredegørelser I og II kan være
hensigtsmæssigt at foretage en opfølgning på målopfyldelse, og i sammenhæng med Rammeredegørelsen rapportere til departementet herom.
Boks 3.18. Årets gang med resultatkontrakter i Forsvarsministeriet
I forsvarsministeriet igangsættes kontraktprocessen i juni året forud for kontraktperioden. På dette tidspunkt sender departementet såkaldte ”opstartsbreve” til de fem kontraktmyndigheder på ministerområdet med oplysninger om eventuelle justeringer i
den fælles kontraktskabelon og med en tidsplan for processen. Næste skridt er, at
myndighederne og departementet opnår enighed om op til fem overordnede mål for
den enkelte myndigheds virke. Det tilstræbes, at disse mål er relativt konstante over
årene.
Herefter fastsætter departementet de emner, der som minimum skal dækkes af kontraktens delmål og resultatkrav. Emnerne vil typisk være politisk aktuelle eller udløbere
af generelle indsatser på ministerområdet og skal ligge inden for finanslovsforslaget.
Myndighederne udarbejder på baggrund heraf første udkast til resultatkontrakter med
frist i begyndelsen af september. De kommende måneder drøftes kontrakterne mellem
departementet og myndighederne, og inden udgangen af året underskrives de af departementschefen og myndighedscheferne.
Myndighederne indrapporterer halvårsstatus og forventning til årets målopfyldelse i
august i kontraktåret. I februar efter kontraktåret modtager departementet den årlige
afrapportering på alle mål og resultatkrav i resultatkontrakterne. Den samlede målopfyldelse drøftes af departementets ledelse med den enkelte myndighedschef, inden
myndigheden afrapporterer fokuseret i årsrapporten.
Kilde: Forsvarsministeriet.
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Boks 3.19. Årets gang med resultatkontrakter i Kulturministeriet
Kulturministeriets standardprocedure for forhandlinger om ny resultatkontrakt mellem
departement og institution er fastlagt ud fra bl.a. følgende hensyn:
•
•
•

Kontrakten bør være færdig medio året før ikrafttræden (forudsat at dette er den
1. januar) for at give institutionen mulighed for at lægge budget mv.
Behovet for at motivere institutionerne til at arbejde systematisk med strategisk
styring, fx ved hjælp af en model for balanceret styring.
God tid til forhandlingerne; dialog mellem departement og institution anses for
meget vigtig.

Den normale forhandlingsproces er som følger:
1. Opstartsmøde mellem departementets Styrings- og Controllerenhed og institution.
Styrings- og Controllerenheden redegør for styringskonceptet, og institutionen
sættes i gang med at udarbejde forslag til mission, omverdensanalyse, forslag til vision og evt. strategi samt forslag til strategiske indsatsområder i kontraktperioden.
Samtidig sættes det relevante fagkontor i departementet i gang med overvejelser
om institutionens strategiske rolle og aktuelle situation. Dette møde holdes 15-17
måneder før ikrafttræden.
2. Første forhandlingsmøde: Drøftelse af mission, omverdensanalyse og strategiske
indsatsområder. Holdes ca. 11 måneder før ikrafttræden.
3. Institutionen reviderer eventuelt mission og vision og udarbejder en strategi samt
strategiske indsatsområder med tilhørende resultatmål. Institutionen udarbejder
desuden en balanceret handlingsplan for kontraktperioden og budget.
4. Andet forhandlingsmøde: Afklaring af mission og vision; drøftelse af strategiske
indsatsområder, resultatmål samt handlingsplan. Holdes ca. 9 måneder før ikrafttræden.
5. Institutionen reviderer eventuelt de strategiske indsatsområder, resultatmål, handlingsplan og budget. Departementet udarbejder på grundlag heraf et kontraktudkast.
6. Tredje forhandlingsmøde: Afsluttende drøftelser af kontraktudkast. Afstemning af
kontrakt og bevillinger. Holdes ca. 7 måneder før ikrafttræden.
7. Eventuelle justeringer af kontrakt og handlingsplan foretages.
8. Underskrivning. Ca. 6 måneder før ikrafttræden.
Kontrakten baseres således bevillingsmæssigt på regeringens finanslovsforslag. Eventuelle ændringer i bevillingerne i forhold hertil vil i givet fald medføre efterfølgende justering af kontrakten. Ministeriet råder over en mindre omstillingspulje, som udmøntes i
forbindelse med resultatkontrakterne.
Som det fremgår, planlægges som udgangspunkt tre forhandlingsmøder, men der er
normalt tæt kontakt mellem parterne mellem møderne.
Kilde: Kulturministeriet.
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4

Kapitel
Vejledning om udbudspolitikker

4.1. Indledning
Med det nye cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og
anlægsopgaver skal alle ministerområder udarbejde udbudspolitikker1.
I kapitlet beskrives minimumskravene til udbudspolitikken, og der gives
vejledning i, hvordan der kan arbejdes med udbud og udlicitering af
driftsopgaver på de enkelte ministerområder.
Kapitlet behandler ikke gennemførelsen af konkrete udbudsforretninger.
Dette forhold behandles i vejledningen til cirkulæret om udbud og udfordring. Cirkulæret og vejledningen kan findes på www.retsinfo.dk.
4.1.1. Minimumskrav og anbefalinger
Med cirkulæret om udbud og udfordring indføres obligatoriske udbudspolitikker, og udbudspligten tydeliggøres. Det klargøres i cirkulæret, at
udbudspligten gælder de opgaver, som en gennemgang af en institutions
opgaveportefølje er vist egnede til udbud.
Gennemgangen af opgaveporteføljen skal præsenteres i oversigter med
udgangspunkt i hhv. de umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver, jf. boks 4.4 og boks 4.5. Oversigterne skal lægges som bilag til effektiviseringsstrategien og offentliggøres sammen med effektiviseringsstrategien.

1

Cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002.
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For de umiddelbart udbudsegnede opgaver skal en beslutning om ikke at
foretage udbud begrundes i bilag til effektiviseringsstrategien. Bilaget offentliggøres samen med effektiviseringsstrategien.
I oversigten opstilles tidsfrister for foretagelse af udbud for de opgaver,
der er vurderet som egnede til udbud. For de måske egnede opgaver, som
ikke er enten udbudsegnede eller uegnede til udbud, opstilles en tidsfrist
for, hvornår vurderingen af opgavens udbudsegnethed kan afsluttes.
Vurderingen af en opgave som enten udbudsegnet eller ikke-udbudsegnet
afsluttes inden fem år. I praksis skal alle opgaver således være vurderet
som enten udbudsegnede eller ikke-udbudsegnede inden udgangen af
2007, idet cirkulæret trådte i kraft 1. januar 2003.
En vurdering af en opgave som udbudsegnet og foretagelse af udbud er
ikke nødvendigvis ensbetydende med en udlicitering, jf. boks 4.1.
Boks 4.1. Begrebsafklaring. Udbud og udlicitering
Ved et udbud forstås den konkurrenceudsættelse, der sker ved den udbydende myndigheds opfordring til interesserede leverandører om at afgive tilbud på varetagelsen af en
offentlig opgave. Der er først tale om en udlicitering, når eller hvis den offentlige udbyder indgår kontrakt med en ekstern leverandør om opgavevaretagelsen af en tjenesteydelse. Indkøb af varer, fx ved foretagelse af udbud, er beskrevet i kapitel 5.
Et udbud er ikke ensbetydende med en udlicitering. En statsinstitution kan annullere
en udbudsforretning, hvis det kan godtgøres, at der er en saglig begrundelse for annullationen, fx fordi et kontrolbud viser, at ingen af de indkomne tilbud er økonomisk attraktive. En statsinstitution kan derfor vurdere, at en opgave er udbudsegnet, uden at
det behøver at føre til en egentlig udlicitering.

I medfør af cirkulæret om udbud og udfordring er der fire minimumskrav
til indholdet i udbudspolitikken. Disse er gengivet i boks 4.2.
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Boks 4.2. De fire minimumskrav
1.
2.
3.

4.

Alle statslige institutioner omfattet af cirkulæret om udbud og udfordring skal være
omfattet af en udbudspolitik.
Alle statslige institutioners opgaveporteføljer skal med passende mellemrum gennemgås med henblik på at identificere udbudsegnede opgaver.
Ministerområdets udbudsegnede opgaver skal identificeres i udbudspolitikken, jf.
oversigterne over hhv. umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver.
Der skal opstilles tidsfrister for foretagelsen af udbud af udbudsegnede opgaver i
udbudspolitikken, jf. oversigterne over hhv. umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver.

Udover de fire minimumskrav indeholder denne vejledning en række
anbefalinger til udformningen af en udbudspolitik. Anbefalingerne ligger
i forlængelse af de i cirkulæret fastsatte krav. Anbefalingerne er opsummeret i boks 4.3.
Boks 4.3. Anbefalinger
•

•
•

•
•
•

Som bilag til effektiviseringsstrategien udarbejdes der oversigter over hhv. umiddelbart udbudsegnede og principielt udbudsegnede opgaver for alle institutioner eller grupper af institutioner, som er omfattet af udbudscirkulæret. Oversigterne baseres på de i vejledningen beskrevne skabeloner, hvorefter der indgives oplysninger
om udbudsegnethed, tidsfrist for igangsætning af udbud eller tidsfrist for afslutning
af undersøgelse af udbudsegnethed samt vurdering af egnethed til fællesudbud.
For de umiddelbart udbudsegnede opgaver, jf. boks 4.9, begrundes en beslutning
om ikke at sende opgaven i udbud i bilag til effektiviseringsstrategien.
Alle opgaver vurderes inden for en periode på maksimalt fem år som enten
udbudsegnede eller ikke-udbudsegnede. Opgaver kan ikke have vurderingen
”måske egnede” ud over en periode på maksimalt fem år. I praksis indebærer dette,
at alle ikke ”nytilkomne” opgaver på ministerområdet skal være vurderet som enten
udbudsegnede eller ikke-udbudsegnede inden udgangen af 2007.
Tidsfristen for foretagelse af udbud af udbudsegnede opgaver fastsættes således, at
udbuddet af en udbudsegnet opgave igangsættes maksimalt tre år efter, at opgaven
er endeligt vurderet som udbudsegnet.
Nøgletal for ministerområdets arbejde med udbud og udlicitering præsenteres i
udbudspolitikken.
Udbudspolitikken kan indeholde overvejelser om forankring, organisering og
opfølgning samt ministeriets holdning til en række overordnede og principielle
spørgsmål vedrørende udbud og udlicitering.
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4.1.2. Offentliggørelse
Den 1. marts 2004 skal effektiviseringsstrategierne offentliggøres. Til offentliggørelsen færdiggøres oversigter over henholdsvis umiddelbart udbudsegnede og principielt udbudsegnede opgaver. Færdiggørelse indebærer, at de umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver indledningsvist er blevet vurderet som enten udbudsegnede [A], måske udbudsegnede
[B] eller ikke-udbudsegnede [C]. For en række institutioner er det forventeligt, at en stor del af opgaverne vil være vurderet som måske egnede,
idet yderligere undersøgelse vil være påkrævet, inden vurderingen af opgavens udbudsegnethed kan fastslås endeligt. Der opstilles tidsfrist for afslutningen af vurderingen af disse opgavers udbudsegnethed i oversigterne.
Det er kun institutioner, der har besluttet ikke at udbyde en umiddelbart
udbudsegnet opgave, der skal vedlægge bilag med begrundelse for beslutningen. For en lang række institutioner vil det ikke være nødvendigt at
vedlægge et bilag med begrundelser, da alle de umiddelbart udbudsegnede
opgaver enten allerede er udbudt eller er vurderet som måske egnede.
Udbudspolitikken i effektiviseringsstrategien med angivelse af nøgletal for
udbud og udlicitering færdiggøres indledningsvist til den 1. marts 2004.
Udbudspolitikken kan i den efterfølgende periode udbygges parallelt
med, at ministerområdets institutioner opsamler erfaringer med at gennemgå og vurdere udbudsegnetheden af opgaver i deres opgaveporteføljer.
Udbudspolitikken og oversigterne ajourføres løbende i overensstemmelse
med ændringerne i vurderingen af udbudsegnetheden af de enkelte opgaver og i forbindelse med ophør eller påbegyndelse af en udlicitering eller
ved afslutning af udbud. Nøgletallene for udbud og udlicitering opdateres
ligeledes løbende, således at de stemmer med tallene i det sidst afsluttede
regnskabsår.
4.2. Oversigterne
Formålet med oversigterne er at give et overblik over, hvilke aktiviteter
og/eller ydelser der forventes udbudt og hvornår.
Oversigterne offentliggøres som bilag til effektiviseringsstrategierne. Det
anbefales at lade oversigterne optræde som links i effektiviseringsstrategi96
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en, der offentliggøres på Internettet. Oversigterne kan samtidig gøres tilgængelige fra institutionernes egne hjemmesider.
Oversigten vil være en hjælp i forhold til at koordinere fælles udbud internt på et ministerområde eller mellem ministerområder. Samtidig kan
oversigten være et grundlag for en større erfaringsudveksling om udbud
og udlicitering i staten, herunder mellem institutioner på ministerområdet. Offentlige tidsfrister vil ydermere forbedre de private virksomheders
mulighed for at planlægge efter, hvornår de forskellige statsinstitutioner
forventer at holde udbud.
Det er ikke nødvendigt, at ydelser eller aktiviteter, der allerede i dag er
udliciteret i fuldt omfang, er omfattet af oversigterne.
Oversigterne bygger på lister, hvor hhv. de umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver er identificeret.
4.2.1. Umiddelbart udbudsegnede opgaver
Finansministeriet har udarbejdet en liste med umiddelbart udbudsegnede
opgaver. Listen er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse, som PLS
Rambøll Management har udført for Finansministeriet. Undersøgelsen
omfatter:
•
•
•

Opsamling af erfaringer fra de 12 deltagende pilotinstitutioner, jf.
boks 4.13.
Gennemgang af EU-database over foretagede udbud (TED-databasen).
Generelle erfaringer fra Danmark og udlandet.

Fælles for opgaverne på listen er, at de opfylder følgende tre kriterier:
•
•
•

Opgaverne kan kravspecificeres.
Der eksisterer et konkurrencebaseret marked for opgaverne.
Der er de senere år gennemført flere udbud af opgaverne, som er afsluttet med indgåelse af kontrakt med ekstern leverandør.
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En væsentlig del af de umiddelbart udbudsegnede opgaver har været udbudt i større eller mindre grad gennem en årrække i både stat, amter og
kommuner. De umiddelbart udbudsegnede opgaver er gengivet i boks 4.4.
Boks 4.4. Umiddelbart udbudsegnede opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rengøring, vinduespolering og affaldshåndtering
Renovation – indsamling af affald
Pleje og vedligeholdelse af grønne områder
Drift og vedligeholdelse af vejanlæg, stier mv.
Transportfunktioner
Service af personbiler og reservedele (reparation og vedligeholdelse)
Reparation og vedligeholdelse af skibe og flyvemaskiner
Håndværkerydelser
Drift og vedligeholdelse af bygninger
Vagttjenester
Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer
Materielforvaltning
Kantinedrift og cateringvirksomhed
Drift og servicering af IT- og telesystemer
Service af printere, scannere og kopimaskiner
Lagerføring og salg af publikationer og oplysningsmaterialer mv.
Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelse
Surveyanalyser, markedsanalyser og meningsmålinger
Design og redaktion af hjemmeside, nyhedsbreve mv.
Informationskampagner og markedsføring
Rådgiverydelser og konsulentarbejde
Opsætning og indrykning af stillingsannoncer
Rejseadministration
Ejendomsadministration

I bilag 8 er eksempler på aktiviteter, som hører under de overordnede
opgavekategorier i boks 4.4. De nævnte aktiviteter i bilaget er alene medtaget som eksempler, og udbud på det pågældende område skal således
ikke begrænses til de nævnte aktiviteter.
Det anbefales, at der i bilag til effektiviseringsstrategien angives korte begrundelser for, hvorfor umiddelbart udbudsegnede opgaver eller grupper
af opgaver af en institution eller en gruppe af institutioner på et ministerområde, er vurderet som ikke-udbudsegnede i oversigten. Begrundelsen
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kan tage udgangspunkt i kriterierne i tragtmodellen som beskrevet i bilag
7.
4.2.2. Principielt udbudsegnede opgaver
En række opgaver er identificeret som principielt udbudsegnede. Det
gælder generelt for disse opgaver, at de kan kravspecificeres, og at der
antages at eksistere et konkurrencedygtigt marked. Der er også i vist omfang gennemført udbud af disse opgaver inden for de senere år. Der er
tilsvarende tale om opgaver, som i en række institutioner vil være centrale
dele af opgaveporteføljen, og hvor der i nogle institutioner kan være særlige forhold, der taler for at fastholde dem i offentlig regi, fx myndighedsaspektet (jf. bilag 7), særlige forhold i lovgivningen, karakteristika ved
opgaven eller særlige styringsbehov.
De principielt egnede opgaver er gengivet i boks 4.5.
Boks 4.5. Principielt udbudsegnede opgaver
•
•
•
•

Udvikling af IT-programmer og -systemer
Tilskudsadministration
Laboratorieanalyser og andre laboratorieydelser
Tilsynsopgaver

I bilag 7 vedrørende anvendelsen af tragtmodellen er der givet en række
eksempler på konkrete overvejelser vedrørende udbud af de principielt
udbudsegnede opgaver.
De principielt udbudsegnede opgaver er alle opgaver, hvor det af hensyn
til det videre arbejde med at udvikle anvendelsen af udbud og udlicitering
i staten er vigtigt med synlighed omkring vurderingen af de enkelte opgavers udbudsegnethed.
4.2.3. Udarbejdelse af oversigter
Beskrivelsen af de enkelte aktiviteter og/eller ydelser til oversigten kan
baseres på de overordnede opgavekategorier over henholdsvis umiddelbart
udbudsegnede opgaver og principielt udbudsegnede opgaver, jf. boks 4.4
og boks 4.5. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at beskrive aktiviteter og/eller ydelsers udbudsegnethed enkeltvist i oversigten. Miljøstyrelsen har indledningsvist udarbejdet oversigter. (Se bilag 10).
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Skabelonerne indeholder følgende kolonner:
•
•
•

Udbudsegnethed
Tidsfrist
Fælles udbud

De tre kolonner er beskrevet i boks 4.6.
Boks 4.6. Udfyldelse af skabelonerne
Udbudsegnethed
• Kategori A – udbydes
• Kategori B – undersøges
• Kategori C – ikke udbudsegnet
Det skal erindres, at det anbefales, at alle opgaver inden udgangen af det femte år skal
være vurderet i enten kategori A med opstilling af tidsfrist eller kategori C med angivelse af begrundelse, hvis der er tale om en umiddelbar udbudsegnet opgave. Anbefalingen
betyder, at ingen opgave i en institutions opgaveportefølje ved udgangen af 2007 kan
have vurderingen ”måske egnet” (B), medmindre der er tale om en ny opgave, som er
kommet til efter 1. januar 2003.
Tidsfrist
I kolonnen tidsfrist, jf. afsnit 4.2.4, kan der anvendes følgende kategorier.
• Dato for hvornår udbuddet af en opgave forventes afsluttet
• Dato for hvornår institutionen forventer at afslutte en analyse af en måske egnet
opgave.
Tidsfristen for foretagelsen af udbud anbefales fastsat således, at udbuddet af en opgave
afsluttes senest tre år efter, at opgaven er vurderet egnet til udbud.
Egnet til fælles udbud
Det anbefales, at det i kolonnen over fælles udbud anføres, hvorvidt den pågældende
opgave kunne være velegnet til et fælles udbud.
Redskab til identifikation af opgaver egnet til fælles udbud er beskrevet i bilag 9.

Fremgangsmåde til gennemgang af en opgaveportefølje og vurderingen af
udbudsegnethed, er beskrevet i afsnit 4.5.
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4.2.4. Opstilling af tidsfrister
Udbudsegnet – opstilling af tidsfrist for foretagelse af udbud
For enkelte eller kategorier af udbudsegnede aktiviteter og/eller ydelser
skal der fastsættes en tidsfrist for igangsætning af udbud. Tidsfristen skal
ikke være længere end nødvendigt, men der kan være gode grunde til, at
der for enkelte aktiviteter og/eller ydelser kan gå helt op til to eller tre år,
før et egentligt udbud kan afsluttes.
Det kan være meget ressourcekrævende at gennemføre et udbud, særligt
for aktiviteter eller ydelser, hvor institutionen ikke har erfaring med udbud, eller hvor der ikke i forvejen foreligger et udbudsmateriale.
Andre aktiviteter eller ydelser kræver modning før udbud. Det kan for
eksempel være, at der skal foretages organisatoriske ændringer i forbindelse med at samle eller dele aktiviteter eller ydelser op forud for udbud.
Uanset at der kan være mange gode årsager til, at det kan tage tid at foretage og forberede et udbud, så er det anbefalingen, at tidsfristen for igangsætningen af et udbud ikke overstiger tre år. Inden for denne periode bør
institutionen kunne planlægge og afslutte et udbud.
Måske udbudsegnet – opstilling af tidsfrist for endelig vurdering
Måske udbudsegnede opgaver er aktiviteter og/eller ydelser, som hverken
kan vurderes som udbudsegnede eller ikke-udbudsegnede, før der er foretaget yderligere undersøgelser. Det anbefales, at der opstilles tidsfrister
for, hvornår undersøgelserne af disse aktiviteter og/eller ydelser skal være
tilendebragt.
Det anbefales, at alle opgaver i opgaveporteføljen vurderes som enten
udbudsegnede eller ikke udbudsegnede inden udgangen af det femte år
fra tilkomsten af opgaven, dvs. inden udgangen af 2007 for alle opgaver,
som institutionerne varetog den 1. januar 2003, hvor cirkulæret trådte i
kraft. Opstilling af tidsfrister kan være en måde at koordinere gennemgangen af aktiviteter og/eller ydelser på.
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4.2.5. Fælles udbud
Finansministeriet vurderer på baggrund af PLS Rambøll Managements
undersøgelse af 12 statsinstitutioner, jf. boks 4.13, at der er potentiale for
en større anvendelse af fælles udbud på en række områder. Det kan derfor
anbefales, at der fremover arbejdes mere systematisk med fælles udbud på
ministerområderne. På denne baggrund er det anbefalingen, at egnetheden til fælles udbud skal vurderes i de oversigter, som anbefales vedlagt
som bilag til effektiviseringsstrategierne.
Fælles udbud kan gennemføres på tværs af flere institutioner – dvs. bilateralt mellem institutioner, mellem institutioner inden for ministerområder, fælles for samlede ministerområder og mellem ministerområder. Visse udbud kan endvidere hensigtsmæssigt gennemføres for staten under ét.
Ved fælles udbud vil der kunne opnås større volumen i den udbudte ydelse eller aktivitet og dermed bedre priser. Udbudene vil samtidigt blive
mere effektive som følge af, at det tids- og ressourcekrævende forberedelsesarbejde med udbudsforretninger i form af udarbejdelse af udbudsmateriale mv. alene skal gennemføres én gang i stedet for en gang pr. institution. ”Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S” (SKI) kan på en række områder anvendes som koordinerende enhed for fælles udbud, jf. boks
4.7.
Boks 4.7. Statens og Kommunernes Indkøbsservice
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) samler i dag statslige og kommunale indkøberes behov og indgår rammeaftaler, primært vedrørende varekøb, men også
for enkelte tjenesteydelser. SKI vil fremover udvikle sine aktiviteter og ydelser i nært
samarbejde med den offentlige sektor.
Som led i statens effektivisering på indkøbsområdet og for at kunne stille med større
indkøbsvoluminer i samarbejde med kommuner og amter har SKI udviklet rammekontrakterne med forpligtende tilsagn og konkrete voluminer. Dermed kan der opnås
yderligere besparelser. Dette kan ske enten selvstændigt eller sammen med andre offentlige enheder. Konceptet benævnes koordineringskøb.
SKI har udviklet et IT-værktøj til brug for gennemførelse af større og mere komplicerede udbudsprocesser elektronisk. Værktøjet – benævnt ETHICS – vil også kunne anvendes i forbindelse med fælles indkøb.
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Udbudenes konstruktion kan afbalanceres i forhold til eventuelle ønsker
om også at tilgodese mindre og mellemstore virksomheder, som ikke har
kapacitet til at løfte større sammenhængende driftsopgaver.
4.2.6. Skabeloner til udformning af oversigter
Tabel 4.1. Skabelon (A) til oversigt over umiddelbart udbudsegnede
opgaver
Umiddelbart udbudsegnede opgaver
Udbudsegnethed
[A, B, C]

Tidsfrist

Egnet til
fælles
udbud

Rengøring, vinduespolering og affaldshåndtering
Renovation – indsamling af affald
Pleje og vedligeholdelse af grønne områder
Drift og vedligeholdelse af vejanlæg, stier mv.
Transportfunktioner
Service af personbiler og reservedele (reparation
og vedligeholdelse)
Reparation og vedligeholdelse af skibe og flyvemaskiner
Håndværkerydelser
Drift og vedligeholdelse af bygninger
Vagttjenester
Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer
Materielforvaltning
Kantinedrift og cateringvirksomhed
Drift og servicering af IT- og telesystemer
Service af printere, scannere og kopimaskiner
Lagerføring og salg af publikationer og oplysningsmaterialer mv.
Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelse
Surveyanalyser, markedsanalyser og meningsmålinger
Design og redaktion af hjemmeside, nyhedsbreve
mv.
Informationskampagner og markedsføring
Rådgiverydelser og konsulentarbejde
Opsætning og indrykning af stillingsannoncer
Rejseadministration
Ejendomsadministration
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Tabel 4.2. Skabelon (B) til oversigt over principielt udbudsegnede opgaver
Principielt udbudsegnede opgaver mv.
Udbudsegnethed
[A, B, C]

Tidsfrist

Egnet til
fælles
udbud

Udvikling af IT-programmer og –systemer
Tilskudsadministration
Laboratorieanalyser og andre laboratorieydelser
Tilsynsopgaver

Anm.: Udbudsegnede aktiviteter og/eller ydelser, der ikke er omfattet af listen med hhv.
umiddelbart eller principielt udbudsegnede opgaver, kan evt. indgå i denne oversigt, fx for at skabe synlighed om foretagelse af udbud.

4.3. Udbudspolitikker
En udbudspolitik er en politik for den fremtidige anvendelse af udbud og
udlicitering i en institution eller for et ministerområde. Det anbefales, at
ministerområdets udbudspolitik præsenteres som et kapitel i effektiviseringsstrategien.
Udbudspolitikken dækker i udgangspunktet hele ministerområdet, men
der kan også udarbejdes supplerende lokale udbudspolitikker for de enkelte institutioner på ministerområdet. Det er departementets beslutning.
Indholdet og omfanget af ministerområdets udbudspolitik vil afhænge af,
om der også udformes supplerende lokale udbudspolitikker.
Der skal udformes en udbudspolitik for hvert ministerområde. Finansministeriet anbefaler, at ministerområdets udbudspolitik indeholder nøgletal
for udbud og udlicitering samt overvejelser om forankring, organisering
og opfølgning på arbejdet med udbud og udlicitering. Det anbefales videre, at udbudspolitikken beskriver ministeriets holdning til en række overordnede og principielle spørgsmål vedrørende udbud og udlicitering.
Indførelse af obligatoriske udbudspolitikker er i overensstemmelse med
Udliciteringsrådets anbefalinger fra januar 2000, jf. boks 4.8.
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Boks 4.8. Udliciteringsrådet anbefalinger
I det følgende er en række af Udliciteringsrådets anbefalinger fra december 2000 gengivet.
• Finansministeriets udbudscirkulære suppleres med en pligt for alle ministerier til at
formulere en udbudspolitik samt en handlingsplan for udbudspolitikkens gennemførelse.
• På hvert ministerområde etableres – i eller uden for det pågældende ministerium –
ekspertise, der kan bistå i udbudsprocessen og medvirke til at løse juridiske problemstillinger. Dette kan lette adgangen til rådgivning, hvorved den økonomiske
og vidensmæssige ressource, der initialt skal investeres i for at igangsætte udbud,
kan nedbringes for den enkelte udbyder.
• Stat, kommuner og amter bør stimulere dannelsen af nye markeder ved at give
politiske udmeldinger om, på hvilke områder man gerne ser en konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.
• Udliciteringsrådet mener, at det kan være formålstjenstligt, at der skabes et forum
for systematisering og formidling af de erfaringer, der ligger opsamlet i den enkelte
institution.
Kilde: Ministeriernes anvendelse af udbud og udlicitering, Udliciteringsrådet 2000.

Ministerområdets udbudspolitik i effektiviseringsstrategien samt eventuelt
de lokale supplerende udbudspolitikker, kan indeholde alle eller nogle af
de følgende elementer. Ministerområdet kan fjerne eller tilføje elementer i
overensstemmelse med lokale behov og prioriteringer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nøgletal for ministerområdets arbejde med udbud og udlicitering
Gyldighedsområde
Forankring og opfølgning på cirkulærets krav
Indsatsområder
Opbygning af central udbudsekspertise og koordinering af udbud
Fælles udbud
Håndtering af udfordringsret
Mål for udbud
Spilleregler og vilkår
Kontrolbud

Nøgletal for ministerområdets arbejde med udbud og udlicitering
Det anbefales, at en række nøgletal for ministerområdets arbejde med
udbud og udlicitering præsenteres i effektiviseringsstrategien. Nøgletalle105
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ne dækker et lille udsnit af de data, der tidligere blev indsamlet af Finansministeriet med henblik på udarbejdelse af en årlig redegørelse til
Folketingets Finansudvalg vedrørende omfanget af udbud og udlicitering.
Præsentationen af nøgletallene i tabel 4.3 og tabel 4.4 giver mulighed for
på en forholdsvis enkel måde at få et indtryk af udviklingen i arbejdet
med udbud og udlicitering på hele ministerområdet og i de enkelte institutioner på ministerområdet.
Departementet kan supplere tabel 4.3 og tabel 4.4 med forklarende tekst
eller uddybende tal vedrørende ministerområdets anvendelse af udbud og
udlicitering.
Tabel 4.3. Udliciteringsgraden på ministerområdet2
1999

2000

2001

2002

2003

Ministerområdet
Departementet
Institution X
Institution Y
Institution Z

2

Udliciteringsgraden er defineret som forholdet mellem vederlag for ekstern opgavevaretagelse og driftsudgifter. Vederlag for ekstern opgavevaretagelse er opgjort som summen
af regnskabskontiene 14.70. Køb af tjenesteydelser i øvrigt og 16.50 Reparations- og
vedligeholdelsesudgifter. Driftsudgifterne er opgjort som summen af standardkontiene
11. Lønninger, 12. Lønrefusioner, 14. Køb af varer og tjenesteydelser, 16. Leje, vedligeholdelse og skatter og endelig 19. Diverse driftsudgifter. Udliciteringsgraden på driftsområdet er beregnet som udgifterne til eksternt udførte tjenesteydelser sat i forhold til de
samlede driftsudgifter. Opgjort på denne måde vil udliciteringsgraden også indeholde en
række statslige opgaver, som aldrig har været udbudt, men som traditionelt altid har
været udført af private for statens regning. Når denne metode alligevel er anvendt, skyldes det, at metoden giver størst sikkerhed for, at der kan skabes sammenlignelighed
mellem årene, hvilket yderligere understøttes gennem årlige tekniske korrektioner, bl.a.
for større ændringer i driftsområdets afgrænsning.
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Tabel 4.4. Oversigt over ministerområdets udliciteringer, varetagelse
efter kontrolbud samt udfordringer i det sidst afsluttede regnskabsår
Departementet

MinisteromInstitu- Institu- Institu- rådet
tion X tion Z tion Y (200X)

Ministerområdet
(200Y)

Udlicitering. Samlet årlig værdi af
hidtidig egenproduktion udført af
egne ansatte, der er overgået til ekstern
leverandør i det sidst afsluttede regnskabsår. Kun udlicitering af egenproduktion af opgaver med et omfang på
mindst et helt årsværk skal medtages
(1.000 kr. i det sidst afsluttede regnskabsår).
Kontrolbud. Samlet årlig værdi af de
opgaver der efter udbud og kontrolbud i det sidst afsluttede regnskabsår
skal løses i overensstemmelse med et
afgivet kontrolbud og efter reglerne
om indtægtsdækket virksomhed
(1.000 kr. i det sidst afsluttede regnskabsår).
Antal modtagne udfordringer i det
sidst afsluttede regnskabsår
Heraf:
- Antal afviste udfordringer med
henvisning til §14 i udbudscirkulæret
- Antal udfordringer forelagt for en
overordnet myndighed
Anm.: Ved hidtidig egenproduktion forstås, at opgaven på tidspunktet for udbuddet blev varetaget af egne ansatte medarbejdere. Ved varetagelse af en opgave efter et kontrolbud forstås,
at opgaven efter udbud udføres i overensstemmelse med et afgivet kontrolbud og efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed – uanset om opgaven tidligere er udført internt eller
eksternt. En udfordring er et konkret uopfordret tilbud fra en privat om udførelsen af en
statslig opgave.

Gyldighedsområde
Ministerområdets udbudspolitik kan beskrive, hvilke institutioner der er
omfattet af udbudscirkulærets definition af en statsinstitution, jf. note 1 i
kapitel 2 i denne vejledning.
Forankring og opfølgning på cirkulærets krav
I udbudspolitikken for ministerområdet kan der fastlægges en overordnet
politik for, hvordan departementet ønsker at organisere arbejdet med
udbud og udlicitering på ministerområdet i forhold til de enkelte institutioner.
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Afsnittet kan bl.a. indeholde overvejelser om følgende spørgsmål:
•
•
•
•

Ønsker departementet at deltage i gennemgangen af de enkelte institutioners opgaveportefølje, og i givet fald hvordan?
Er der mulighed for eller fordele forbundet med at gennemgå opgaveområder samlet for en eller flere institutioner på ministerområdet? Og
hvordan kan det i givet fald organiseres?
Hvordan ønsker departementet at følge op på de enkelte institutioners arbejde med udbud og udlicitering, herunder ajourføring af bilagene til effektiviseringsstrategien?
Hvordan kan arbejdet med udbud og udlicitering integreres i den
årlige styringscyklus med resultatkontrakter mv.?

Det anbefales, at departementet følger gennemgangen af de enkelte institutioners opgaveportefølje tæt.
Udbudsekspertise og koordinering af udbud
I udbudspolitikken kan departementet overveje, hvordan der kan sikres
en yderligere professionalisering af anvendelsen af udbud og udlicitering
på ministerområdet.
Udliciteringsrådet har anbefalet, at der opbygges central ekspertise i foretagelsen af udbud på ministerområdet, som alle institutioner kan trække
på, jf. boks 4.8. En central ekspertise kan rådgive og bistå i udbudsprocessen og medvirke til at løse juridiske problemstillinger og dermed sikre en
professionel foretagelse af udbud. Samtidig vil en central ekspertise til en
vis grad overflødiggøre udviklingen af lokal ekspertise i foretagelse af udbud og udlicitering.
Omkring en tredjedel af ministerierne har på forskellig vis opbygget central ekspertise vedrørende udbud. I nogle tilfælde har den centrale ekspertise også en koordinerende funktion, jf. boks 4.9.
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Boks 4.9. Central udbudsekspertise
I omkring en tredjedel af ministerierne findes en central enhed beskæftiget med udbud.
Enheden anvendes typisk til at understøtte og kvalitetssikre – og i nogle tilfælde koordinere – udbud i ministeriet.
Over en tredjedel af ministerierne har etableret en tværgående arbejdsgruppe, et udvalg
eller en ERFA-gruppe på ministerområdet, der skal beskæftige sig med og koordinere
anvendelsen af udbud på ministerområdet. I Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling har arbejdet i en sådan gruppe ført til, at der foretages fælles EU-udbud for
fem institutioner af opgaver vedrørende kantine, rengøring, vinduespudsning, vagt- og
viceværtfunktioner.

Fælles udbud
Ministerområdets udbudspolitik kan beskrive politikken for anvendelsen
af fælles udbud, herunder hvordan arbejdet med fælles udbud skal forankres og koordineres på ministerområdet. En mulighed er, at arbejdet med
fælles udbud tænkes sammen med opbygningen af en central udbudsekspertise, som også vil kunne forestå den overordnede koordinering af udbud på ministerområdet.
Håndtering af udfordringsret
Med cirkulæret om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver indføres en udfordringsret i staten. Udfordringsretten betyder, at en
privat uopfordret kan afgive et konkret tilbud på udførelse af en opgave,
som udføres af en statsinstitution i eget regi. Statsinstitutionen er derefter
forpligtet til at behandle udfordringen og træffe beslutning om, hvorvidt
opgaven fortsat skal udføres i eget regi. En afvisning af en udfordring skal
altid forelægges for den overordnede myndighed med et økonomisk overslag3, jf. boks 4.10.

3

Forelæggelse for den overordnede myndighed er dog ikke nødvendigt, hvis udfordringen ikke overstiger 500.000 kr., eller vis en række andre krav ikke er opfyldt, jf. § 14 stk.
1-8 i udbudscirkulæret.
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Boks 4.10. Definition af en overordnet myndighed
En overordnet myndighed er den institution, hvor der er klageadgang til i medfør af de
almindelige regler om administrativ rekurs. Forelæggelsespligten gælder ikke, hvis den
udfordrede institution selv er øverste myndighed.
En styrelse vil i medfør heraf almindeligvis skulle forelægge en afvisning for departementet. Departementet kan som øverste myndighed ikke forelægge sagen for en overordnet myndighed.

En udfordring kan ikke afvises af en institution uden behandling med
henvisning til, at opgaven er vurderet som ”måske egnet til udbud” eller
”ikke udbudsegnet”. En afvisning af en udfordring skal i medfør af cirkulæret forelægges for den overordnede myndighed med et økonomisk overslag ved fortsat at løse opgaven i eget regi. Det er dog ikke nødvendigt at
vedlægge et økonomisk overslag, hvis udfordringen strider mod en besluttet opgaveafgrænsning, jf. boks 4.11.
Boks 4.11. Opgaveafgrænsning og økonomisk overslag ved udfordring
En institution behøver efter §13 stk. 3 i udbudscirkulæret ikke at udarbejde et økonomisk overslag ved en forelæggelse af en afvisning for den overordnede myndighed, hvis
udfordringen afviger fra en opgaveafgrænsning, der er tiltrådt af en overordnet myndighed. Et eksempel på dette kunne være, at en privat udfordrer en del af rengøringen,
hvor det i den gældende udbudspolitik er fastlagt, at opgaven skal udføres samlet af én
leverandør. Oversigterne i bilagene til effektiviseringsstrategien over hhv. umiddelbart
og principielt udbudsegnede opgaver kan ikke gøre det ud for en opgaveafgrænsning.

Forelæggelse af en indstilling om afvisning af en udfordring kan også inddrage ikke økonomiske forhold. En institution kan således henvise til
undersøgelser foretaget i forbindelse med vurderingen af de enkelte opgaver, at der er igangsat undersøgelser, eller at der er fastlagt dato for foretagelse af udbud. Den overordnede myndighed vil herefter skulle forholde
sig til afvisningen.
Udfordringsretten omfatter kun opgaver, der udføres af en statsinstitution
i eget regi. Allerede udliciterede opgaver kan således ikke udfordres.
Der kan ikke indgås kontrakt om en udfordret opgave omfattet af EU’s
udbudsregler, uden at der foretages EU-udbud.
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Ministerområdets eller evt. lokale supplerende udbudspolitikker kan beskrive, hvordan udfordringsretten vil blive håndteret på ministerområdet
eller i de enkelte institutioner. Afsnittet kan bl.a. indeholde overvejelser
om, hvordan en udfordrende virksomhed får adgang til oplysninger4, der
er nødvendige for at kunne udarbejde en konkret udfordring, fx oplysninger om opgaveafgrænsning, krav til nuværende opgaveløsning mv.
Mål for udbud
Ministerområdets udbudspolitik eller eventuelle supplerende udbudspolitikker kan beskrive de overordnede mål for udbud og udlicitering. Målene vil afhænge af prioriteringer og valg i den enkelte institution eller på
det enkelte ministerområde.
Et overordnet mål kan være at udnytte konkurrence som middel til at
opnå høj effektivitet og god kvalitet i driftsopgaverne, men der kan også
knyttes specifikke resultatkrav til anvendelsen af konkurrence på det enkelte ministerområde eller i den enkelte institution.
Eksempler på mål er:
•
•
•
•
•
•

At udbud og udlicitering skal anvendes for at opnå øget effektivitet
uden negative effekter for kvalitet og service
At der ved udbud og udlicitering skal sikres en bedre fastlæggelse og
dokumentation af aktiviteter og/eller ydelsers kvalitet
At udbud og udlicitering skal ske med fuld udnyttelse af konkurrencemulighederne, herunder uden begrænsende krav
At udbud og udlicitering skal medvirke til udvikling af det private
marked for ministeriets aktiviteter og/eller ydelser på et bestemt område
At udbud og udlicitering skal medvirke til udvikling af egen opgavevaretagelse
At udbud og udlicitering skal muliggøre større fokus på strategisk
vigtige opgaver

4

En privat udfordrer vil som et minimum kunne få indsigt i dokumenter om den foreliggende interne opgavevaretagelse i det omfang, dokumenterne er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Dette vil dog i mange tilfælde ikke være tilstrækkeligt
til, at den udfordrende virksomhed kan udarbejde et tilbud.
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En udbudspolitik kan indeholde resultatkrav om, at der inden for en afgrænset tidsperiode foretages udbud af et driftsområde, fx 25-35 pct. pr.
år. Et sådant resultatkrav vil særligt være relevant for driftsområder, hvor
der er lav bestillerkompetence og få erfaringer med udbud og udlicitering.
Her kan muligheden for løbende forbedringer af udbudsmateriale samt
kontrakt og opfølgningsmetoder være et væsentligt hensyn.
På områder, hvor et ministerium ønsker at bevare en offentlig bestiller- og
driftskompetence, kan det som resultatkrav i udbudspolitikken fastlægges,
at eksempelvis 25 pct. af et sammenhængende driftsområde skal bevares i
offentlig regi.
Blandt årsagerne til at bevare driftskompetence i eget regi indgår hensynet
til konkurrencen på markedet, til at bevare nødvendige driftskompetencer
til gennemførelse af udbud og opfølgning samt til at have mulighed for at
tage opgaver tilbage, såfremt markedet viser sig ustabilt. Hvis konkurrencen på et markedsområde er forholdsvis svag, kan det være særligt vigtigt
at bevare et offentligt beredskab.
Spilleregler og vilkår
Ministerområdets udbudspolitik kan indeholde et afsnit om spilleregler
og vilkår i forbindelse med udbud og udlicitering. Det kan ikke mindst af
hensyn til personalet være en god idé, at det i udbudspolitikken er beskrevet, hvordan spørgsmål vedrørende personale håndteres i et udbud. Dermed kan unødig usikkerhed fjernes, hvilket vil lette foretagelsen af udbud
og udlicitering.
Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse 710 af 20. august 2002), enkelte
organisationsaftaler samt samarbejdsaftalen (SU-aftalen) mellem Finansministeriet og de faglige organisationer fastlægger en statsinstitutions forpligtelser over for personalet ved udbud og udlicitering. Berørte lønmodtagere skal efter disse bestemmelser inddrages og oplyses om overvejelser
vedrørende udbud og om de økonomiske, juridiske og sociale virkninger
af en udlicitering.
En institution har mulighed for at anvende sociale klausuler i udbudskontrakten. Den sociale klausul kan anvendes i forbindelse med to formål. Et
formål er at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning. Det andet formål er at integrere personer uden for arbejdsmarkedet.
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Anvendelse af sociale klausuler er begrænset af dansk ret og af EU-ret, fx
skal virksomhedens ledelsesret beskyttes, og de sociale klausuler skal stå
mål med opgavens omfang. I medfør af proportionalitetsprincippet i EUretten må de sociale aftalevilkår således ikke være for byrdefulde (ressourcekrævende) for virksomheden. Anvendelse af sociale klausuler er beskrevet i ”Sociale klausuler i praksis”5.
Med ABService (Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser) er
der udarbejdet en standardkontrakt for levering af serviceydelser. Det kan
i afsnittet om spilleregler overvejes, om udbud på ministerområdet skal
baseres på en sådan standardkontrakt, jf. boks 4.12.
Boks 4.12. ABService
ABSer er et neutralt aftalegrundlag, som har til formål at imødekomme problemer med
udformning, fortolkning og opfølgning af kontrakter ved udbud og udlicitering. Aftalegrundlaget har status som et ”agreed document” og er tiltrådt af ordregivere, leverandører og Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Det er frivilligt at anvende ABService, og både udbyder og leverandør skal være enige
om at bruge ABService som aftalegrundlag. ABService omfatter de centrale elementer
en institution bør forholde sig til ved foretagelse af et udbud af en tjenesteydelse, fx
overordnede pligter og rettigheder i og efter kontraktperioden. ABService indeholder
ikke krav til opgavers specifikke indhold, pris, løbetid mv.
Kilde: www.udbudsportalen.dk.

Afsnittet om spilleregler kan også indeholde overvejelser om principper
for private leverandørers overtagelse af udstyr, inventar og lokaler. Såfremt der på et virksomhedsområde indgår særligt bekosteligt udstyr, bør
der være retningslinier for udlejning, salg, leasingaftaler, vedligeholdelse
mv.
De overordnede retningslinier for kvalitetssikring- og opfølgning kan også
indgå i afsnittet, fx krav om opstilling af resultatkrav til kvalitet, service og
brugertilfredshed, herunder anvendelse af brugerundersøgelser mv.
Kontrolbud
Ministerområdets udbudspolitik og/eller de lokale supplerende udbudspolitikker kan beskrive, hvordan muligheden for at anvende kontrolbud
5

”Social klausuler i praksis”, Erhvervsministeriet, 2000.
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ved foretagelse af udbud, som beskrevet i udbudscirkulæret, vil finde anvendelse.
Forhold omkring udarbejdelse af kontrolbud kan endvidere fastlægges.
Kontrolbuddet må ikke få en konkurrenceforvridende fortrinsstilling. Det
er fx meget væsentligt ved gennemførelsen af et udbud, at ingen af de
personer, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet, også
deltager i vurderingen af de indkomne tilbud.
4.4. Indsatsområder
I ministerområdets kapitel om udbud i effektiviseringsstrategien og/eller i
de lokale supplerende udbudspolitikker kan der identificeres indsatsområder. Et indsatsområde er et område, som ministerområdet eller en institution vil ofre særlig opmærksomhed i en afgrænset tidsperiode, jf. afsnit
2.6 vedrørende indsatsområder.
Eksempler på indsatsområder er opbygning af udbudsekspertise eller en
koordineringsfunktion. Andre eksempler er undersøgelser af særlige områders udbudsegnethed, fx tilsynsopgaver eller laboratorieopgaver, eller en
fuldstændig gennemgang af udvalgte institutioners opgaveporteføljer. Der
kan opstå synergi ved at undersøge forskellige områder samlet for alle
institutioner på et ministerområde.
Departementet kan i ministerområdets udbudspolitik sætte mål og milepæle for udviklingen af et indsatsområde inden for den fastsatte tidsramme. Der kan ligeledes opstilles mål og milepæle i eventuelle lokale supplerende udbudspolitikker.
4.5. Gennemgang af opgaveportefølje
I denne del af vejledningen præsenteres en fremgangsmåde, som institutionerne kan bruge i forbindelse med gennemgang af deres opgaveportefølje med henblik på at identificere udbudsegnede aktiviteter og/eller ydel6
ser samt ved udarbejdelsen af oversigter over henholdsvis umiddelbart og
6

Gennemgangen af opgaveporteføljen kan også anvendes til at identificere afgrænsede
pakker af aktiviteter, ydelser og produkter, der varetages af en afgrænset organisatorisk
enhed, og hvor udbudsegnetheden kan vurderes samlet. Eksempler på sådanne enheder
er kantine, trykkeri, værksted mv.
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principielt udbudsegnede opgaver. Det skal understreges, at der er tale om
én ud af flere mulige fremgangsmåder.
Værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med fremgangsmåden, er udførligt beskrevet i bilag til vejledningen. De præsenterede værktøjer er
testet af 12 forskellige institutioner, der omfatter et departement, styrelser
og regionale statslige enheder samt uddannelsesinstitutioner, jf. boks 4.13.
Boks 4.13. Redskaber og metoder til udarbejdelse af udbudspolitikker
PLS Rambøll Management har på vegne af Finansministeriet udviklet og testet værktøjer, som kan understøtte arbejdet med at udforme udbudspolitikker i forskellige statsinstitutioner. Værktøjerne er beskrevet i bilag til vejledningen.
Institutionerne har bidraget med ønsker til redskaberne og har testet, vurderet og kvalitetssikret de værktøjer, som indgår i bilag til vejledningen. Institutionerne har endvidere
udgjort det empiriske grundlag for test af de forskellige værktøjer.
Følgende institutioner har deltaget i undersøgelsen: Beredskabsstyrelsen, Biblioteksstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Kgl. Bibliotek, Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement,
Københavns Universitet, Miljøstyrelsen, Plantedirektoratet, Rigspolitiet, Told!Skat og
Vejdirektoratet.

4.5.1. Fremgangsmåde ved gennemgang af opgaveportefølje
Når den enkelte statsinstitution skal gennemgå sine aktiviteter og/eller
ydelser for at vurdere, hvorvidt de er egnede til et udbud eller ej, findes en
række forskellige værktøjer. Uanset hvilken metode der vælges, vil det dog
i langt de fleste tilfælde være nødvendigt at gå igennem i hvert fald tre
forskellige faser, jf. figur 4.1.

115

Effektiv opgavevaretagelse i staten

Figur 4.1. Mulig fremgangsmåde ved
gennemgang af opgaveportefølje
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Udbudspolitik

• Oversigt over umiddelbart udbudsegnede opgaver
• Oversigt over principielt udbudsegnede opgaver
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Den første fase indebærer, at den enkelte institution får et overblik over,
hvilke aktiviteter og/eller ydelser der varetages. Én metode til at gøre dette
er udarbejdelse af et opgavekatalog. Metoden er beskrevet i bilag 6.
I den anden fase skal de enkelte aktiviteter og/eller ydelser vurderes for at
identificere, hvilke af disse der er udbudsegnede. En metode til dette er
”tragtmodellen” (se bilag 7), hvor hver enkelt aktivitet og/eller ydelse testes i forhold til en række fastlagte kriterier inden for kategorierne:
•
•
•

Generel egnethed
Mulige fordele ved et udbud
Mulige ulemper ved et udbud

Tragtmodellen munder ud i en identifikation af udbudsegnede aktiviteter
og/eller ydelser. Modellen er desuden velegnet som udgangspunkt for
opstilling af tidsfrist for igangsætning af udbud for udbudsegnede opgaver. Aktiviteter og/eller ydelser egnede til fælles udbud kan ligeledes identificeres ved hjælp af. tragtmodellen samt bilag 9 vedrørende identifikation af opgaver egnede til fælles udbud.
I den tredje fase kan resultatet af gennemgangen af de enkelte institutioners opgaveportefølje præsenteres i oversigten over umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver.
4.5.2. Tragtmodellen
Efter at der indledningsvist er skabt et overblik over institutionens opgaveportefølje, påbegyndes vurderingen af de enkelte aktiviteter og/eller
ydelser. Anvendes den metode, der præsenteres i bilag 6 vedrørende opstilling af et opgavekatalog, som udgangspunkt for gennemgangen af en
opgaveportefølje, er der sikkerhed for, at opgaveporteføljen på dækkende
vis vil blive gennemgået.
Udbud og udlicitering kan anvendes som et strategisk styringsredskab.
Det skal man være opmærksom på ved gennemgangen af en institutions
opgaveportefølje, jf. boks 4.14.
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Boks 4.14. Udbud og udlicitering som styringsredskab
En institution kan gennem anvendelse af udbud og udlicitering få bedre mulighed for
at koncentrere sig om at vedligeholde og udvikle institutionens centrale kompetencer,
som er afgørende for institutionens mission.
Udbud og udlicitering kan anvendes til at forenkle interne styringsrelationer og -mekanismer. En institution kan fx bruge et udbud til at samle forskellige aktiviteter og/eller
ydelser og overdrage den løbende ledelse af disse til én privat leverandør.
En institution kan anvende udbud og udlicitering til at udvikle opgaveløsningen ved at
inddrage private leverandører, der har særlige kompetencer og erfaringer, som institutionen vil kunne lære af, og som institutionen ikke hensigtsmæssigt selv kan opbygge.
Har en institution udliciteret en del af opgaveløsningen til en privat leverandør, kan
udliciteringen have en afsmittende effekt på den øvrige opgaveløsning, som vil kunne
føre til en mere effektiv opgavevaretagelse i institutionens andre enheder.

Andre kriterier eller værktøjer kan anvendes til at gennemgå opgaveporteføljen. Men med tragten har institutionen et værktøj til systematisk at
komme igennem de vigtigste overvejelser i forbindelse med vurderingen
af en ydelse eller en aktivitets udbudsegnethed. Tragtmodellen er illustreret i figur 4.2.
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Figur 4.2. Tragtmodellen
Generel egnethed
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Mulige problemer
Snitflader
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Transaktionsomkostninger
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Udbudsegnethed
Egnet
Måske egnet
Ikke egnet

Erfaringen fra anvendelsen af tragten i de deltagende pilotinstitutioner og
fra andre statslige institutioner er, at institutionerne for en lang række
aktiviteter og ydelsers vedkommende meget hurtigt kan vurdere, hvilke
egnethedskriterier der er relevante – og hvorvidt aktiviteterne og ydelserne
i forhold til kriterierne er udbudsegnede eller ej.
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5

Kapitel
Vejledning om indkøbspolitikker

5.1. Indledning
Effektivisering af det statslige indkøb kan finde sted på to måder. For det
første kan der systematisk arbejdes med at opnå reduktioner i priserne på
indkøbte varer. For det andet kan der opnås besparelser gennem proceseffektiviseringer, primært i form af mindsket tidsforbrug til gennemførelsen
af indkøb.
I indkøbscirkulæret er fastsat, at effektiviseringsstrategierne for ministerområderne skal indeholde indkøbspolitikker1. Indkøbspolitikker indgår
således som et af de fire minimumskrav til effektiviseringsstrategierne.
Formålet med at udarbejdet indkøbspolitikker er at tilskynde til, at der på
alle ministerområder arbejdes systematisk med effektivisering og professionalisering af indkøbet i staten. Formålet med at inddrage indkøbspolitikkerne i effektiviseringsstrategierne er at tilskynde til samordning med
anvendelsen af udbud og andre initiativer til fremme af effektivitet og
kvalitet.
I denne vejledning gives råd og anbefalinger til, hvordan arbejdet med
indkøbspolitikker for ministerområderne kan gribes an i praksis. Yderligere berøres, hvordan indkøbspolitikkerne kan udmøntes i handlingsplaner.

1

Cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002, Cirkulære om indkøb i staten.
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Boks 5.1. Indkøbscirkulærets krav
Indkøbscirkulæret indeholder følgende krav.
• Der skal formuleres en fælles indkøbspolitik for hele ministerområdet.
• Den fælles indkøbspolitik skal indgå i ministerområdets effektiviseringsstrategi.
• Indkøbspolitikken skal udmøntes i handlingsplaner. Det er valgfrit, om man udarbejder en fælles handlingsplan for alle institutioner på ministerområdet, eller om
der udarbejdes særskilte planer for enkelte institutioner eller grupper af institutioner.
• Alle statslige institutioner skal benytte elektronisk handel, hvor det er muligt og
økonomisk fordelagtigt.
• Statslige institutioner skal anvende centralt koordinerede aftaler.
Cirkulæret fastsætter ikke detaljerede retningslinier. Baggrunden herfor er et ønske om
at give ministerierne mulighed for at opretholde deres forskellighed i henseende til
indkøbets organisering og graden af departemental styring og koordinering. Yderligere
skønnes detaljeret regulering uhensigtsmæssig, fordi der er forskelle på, hvordan og hvor
længe departementer og institutioner har arbejdet systematisk med indkøbsområdet.

5.2. Proces for udarbejdelsen af en indkøbspolitik
Arbejdet med udarbejdelse af indkøbspolitikker kan gribes forskelligt an.
Til inspiration kan følgende elementer oplistes:
Forberedelse af processen
Dette første element omfatter bl.a. en beslutning om, hvem der skal deltage i processen for udarbejdelse af indkøbspolitikken, hvad deres rolle
skal være, og hvilken arbejdsindsats de forventes at yde.
Status for indkøbsområdet
Der bør ved udarbejdelsen af den fælles indkøbspolitik tages udgangspunkt i ministerområdets eksisterede erfaring, viden og tilgang på indkøbsområdet.
Fastlæggelse af elementer og ambitionsniveau
Det anbefales tidligt i forløbet at beslutte, hvad ambitionsniveauet for
processen bør være. Ambitionsniveauet er et udtryk for, hvor store forandringer og forbedringer man vil søge at opnå på indkøbsområdet. Valget
af, hvad der skal indgå i indkøbspolitikken, kan afhænge af udgangspunktet, jf. ovenfor. Ambitionsniveauet vil også afhænge af den overordnede
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prioritering af indkøbsområdet på ministerområdet. Dette vil være fastlagt i forbindelse med formuleringen af effektiviseringsstrategien.
Prioritering
Det anbefales at udvælge de elementer, som skal gives størst vægt i den
fælles indkøbspolitik
Mål og resultatkrav
Såfremt ministerområdet ønsker at arbejde med mål og resultatkrav vedrørende indkøb henstilles, at disse indgår i effektiviseringsstrategiens afsnit om indsatsområder. Yderligere kan de henlægges til indkøbshandlingsplanerne, jf. afsnit 5.6 nedenfor.
Godkendelse mv.
Indkøbspolitikken godkendes og offentliggøres som led i effektiviseringsstrategien.
Udarbejdelsen af den fælles indkøbspolitik kan med fordel tilrettelægges,
så ministerområdets nøglepersoner på indkøbsområdet inddrages. Herved
forbedres muligheden for, at politikken forankres i ministerområdets reelle indkøbsvilkår, og at indkøbere og andre nøglepersoner føler ejerskab til
politikken. En forankring af indkøb vil kunne medvirke til at skabe den
fornødne ledelsesmæssige opbakning til effektivisering af indkøb i både
departementer og institutioner.
5.3. Indholdet af indkøbspolitikken
Indkøbspolitikken skal udformes således, at den tilfredsstiller lokale behov, og indholdet vil derfor variere fra ministerområde til ministerområde. Følgende elementer kan dog overvejes inddraget i politikken:
•
•
•
•
•
•

Målsætninger for effektivisering af indkøbet.
Anvendelse af e-handel.
Organisering af indkøbet – herunder opgave- og ansvarsfordeling.
Udvikling af samarbejdsrelationer på indkøbsområdet.
Indkøb via rammeaftaler.
Handlingsplaner.

I det følgende uddybes hvert af disse elementer.
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Boks 5.2. Indkøbspolitikken for Finansministeriets koncern
Finansministeriets indkøbspolitik er opdelt i nedenstående afsnit. Politikken tilrettes
efter behov, men dog mindst en gang årligt, så den afspejler udviklingen indenfor indkøbsområdet på ministerområdet.
Under formål beskrives kort de principielle retningslinier, rammer og roller, indenfor
hvilke man skal virke som indkøber eller indkøbsansvarlig.
I afsnittet med mål opstilles mål og resultatkrav for det kommende år, herunder bl.a.
resultatkrav for antallet af leverandører, regler for anvendelse af aftaler fra Statens og
Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), omsætning på Den Offentlige Indkøbsportal
(DOIP) og andre målbare værdier.
Afsnittet om retningslinier er opdelt i en række underafsnit. Heri bestemmes det overordnet, at alle ministeriets indkøb er omhandlet af indkøbspolitikken, ligesom de gældende regler i forhold til regnskab, EU, miljø og energi omtales. Det bestemmes endvidere, at standardisering af varer skal foretages i videst muligt omfang, for herved at
muliggøre et større indkøbsvolumen, og bedre priser samt minimere følgeomkostningerne.
DOIP beskrives kort og det understreges, at systemet skal anvendes i videst muligt
omfang.
I afsnittet om organisation beskrives ansvarsfordelingen indenfor ministerområdet.
Finansministeriets har udskilt IT-indkøb som et selvstændigt indkøbsområde, der dog
skal efterleve retningslinierne i indkøbspolitikken. Herudover er der oprettet en egentlig
koncernindkøbsfunktion, som er ansvarlig for at koordinere større indkøb mv.
Kilde: Finansministeriet.

5.3.1. Målsætninger for effektivisering af indkøbet
Det egentlige formål med et systematisk arbejde med indkøb på et ministerområde er, udover at indkøbe varer og tjenesteydelser, at udvikle indkøbet. Indkøbspolitikker kan derfor indledes med konkrete målsætninger
for arbejdet med udvikling af indkøb. Dette kan bl.a. være:
•
•
•
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Målsætninger for effektivisering af arbejdsprocesser i forbindelse med
gennemførelsen af indkøbet.
Målsætninger for kompetenceudvikling af medarbejdere vedrørende
såvel almindelige indkøb som e-indkøb.
Målsætninger for opfølgning på gennemførte indkøb og dermed opsamling af statistik på indkøb.
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5.3.2. E-handel
E-handel kan være en væsentlig løftestang i forbindelse med udviklingen
af indkøbsområdet på et ministerområde/institution, hvorfor e-handel
anbefales at blive tildelt særskilt opmærksomhed i indkøbspolitikken.
Indkøbscirkulæret stiller krav om, at statslige institutioner skal benytte ehandel, hvor dette er økonomisk fordelagtigt og muligt. Det anbefales
derfor, at brugen af e-handel og e-handelsværktøjer inddrages i indkøbspolitikken. Herunder kan for eksempel inddrages de varegrupper, der i
første omgang skal indkøbes ved hjælp af e-handels værktøjer2. Yderligere
kan inddrages overvejelser om de trin i indkøbsprocessen, der i de enkelte
institutioner skal understøttes af e-handelsværktøjer, jf. også boks 5.3
nedenfor.

2

De varegrupper, der er velegnede til e-handel, er bl.a. kendetegnede ved, at der er tale
om standardvarer (hvor der typisk ikke er kundespecifikke tilpasninger), samt at de kan
beskrives i et elektronisk katalog.
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Boks 5.3. Mulige fordele ved e-handel
Indkøbsprocessen kan nedbrydes i nedenstående 5 delprocesser. Hver af disse delprocesser
kan på sigt understøttes digitalt, hvorved en række manuelle og tidskrævende aktiviteter
falder bort.

Ordreafgivelse

Ordrebekræftelse

Levering og
modtagelse

Fakturagodkendelse

Bogføring
og
betaling

Den offentlige indkøbsportal (DOIP) er et godt eksempel på et e-handels værktøj, der
giver muligheder for en bedre styring af indkøbet. Blandt fordelene kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gennemarbejdede og gennemskuelige indkøbsprocesser, der er understøttet af ITværktøjer.
Bedre overblik over indkøbet gennem mulighed for at udarbejde statistik på leverandør- og varegruppe-niveau.
Mulighed for at lave dispositionsregnskaber og dermed få en bedre opfølgning på
budgetter.
Større prisgennemsigtighed, idet det bliver muligt at sammenligne forskellige
leverandører.
Bedre mulighed for at gennemføre systematiske indkøb, idet e-handelsløsninger giver
mulighed for at optimere gennemførelsen af indkøb.
Bedre mulighed for effektiv indkøbsstyring, idet der fx skabes mulighed for at synliggøre institutionens rammeaftaler.
Enklere varesøgning, idet der skabes adgang til et samlet katalog.
Mulighed for at få synliggjort disponeringsregler og ansvarsfordeling mellem de forskellige personer, der er involveret i indkøbsprocessen.

Erfaringer fra de allerede gennemførte e-handels projekter (herunder projekter i forbindelse med implementering af DOIP) viser, at disse fordele er realiserbare. Det skal understreges, at e-handel alene ikke giver disse fordele. Der kræves en betydelig organisatorisk og
ledelsesmæssig indsats for at kunne realisere fordelene.
Yderligere skal det bemærkes, at de fulde fordele først kan realiseres, når DOIP er integreret med institutionernes øvrige økonomistyringssystemer. Der pågår i efteråret 2003 og
foråret 2004 et arbejde for at skabe fuld integration mellem økonomistyringssystemer og
DOIP.
Kilde: Økonomistyrelsen.
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5.3.3. Organisering af indkøbsområdet på et ministerområde
En central overvejelse i forbindelse med formuleringen af den fælles indkøbspolitik er, hvorledes ministerområdets indkøb skal organiseres. En
række overvejelser kan inddrages i forbindelse med organiseringen af indkøbsområdet, herunder:
•

Hvordan sikres der ledelsesmæssig opbakning til aktiviteterne på indkøbsområdet?
• Hvilke indkøbsfællesskaber skal ministerområdet indgå i?
• Hvor stor en del af indkøbet skal styres centralt fra en fælles indkøbsenhed, og hvor stor en del skal styres lokalt i de enkelte institutioner?
I hvilken grad og hvordan påtænkes disponenterne i de enkelte institutioner inddraget i beslutninger om fælles rammeaftaler?
• Er handleplaner fælles for ministerområdet, eller udarbejdes der handleplaner for enkelte institutioner?
• Hvilke kompetencer skal der være i indkøbsorganisationen?
Det er vigtigt, at der opbygges en fremtidssikret organisering, som eksempelvis kan udnytte indkøbsvolumen, implementere og anvende ehandel og sikre kompetenceudvikling.
Til illustration kan peges på følgende organisationsformer:
•
•
•

Central organisering hvor en fælles indkøbsenhed styrer alle indkøb,
herunder udvælgelse af leverandører, gennemførelse af EU-udbud,
indgåelse af rammeaftaler, koordinering og disponering.
Central koordinering med decentral disponering, hvor en centralt
placeret indkøbsfunktion etablerer rammeaftaler evt. på udvalgte områder, som decentralt placerede indkøbere anvender.
Decentral organisering hvor alle aktiviteter i forbindelse med indkøb
foretages fra decentralt hold. Der er således ingen koordinering udover den fælles indkøbspolitik. Dette gælder såvel leverandørkontakt
som det faktiske indkøbsarbejde.

Det skal understreges, at ministerområdets institutioner alle vil være omfattet af den samme indkøbspolitik uanset hvilken organisationsform, der
vælges. Det overordnede ansvar for implementering af og opfølgning på
den fælles indkøbspolitik ligger hos departementet. Dette betyder imidler127
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tid ikke, at forankringen af selve den organisatoriske enhed, der skal gennemføre indkøb, nødvendigvis skal være departemental. Et administrativt
fællesskab eller en fælles indkøbsenhed bør forankres, hvor der fx findes
de relevante kompetencer.
Valget af organisationsform vil bl.a. afhænge af
•
•
•
•
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Ministerområdets struktur – herunder antallet af institutioner og deres geografiske spredning.
Institutionernes indkøbsbehov. Er der sammenfald i indkøbsbehovene, eller har institutionerne forskellige indkøbsbehov?
Hvilken fordeling der ønskes mellem centralt styrede indkøb og decentralt styrede indkøb.
Hvordan man ønsker at sikre, at ministerområdets indkøbskompetencer, der kan være spredt i ministerområdets institutioner, udnyttes
bedst muligt.
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Boks 5.4. Arbejdet med indkøb i Beskæftigelsesministeriet
Den fremtidige organisering af Beskæftigelsesministeriets indkøbsorganisation er under
udvikling. Fire elementer forventes at stå centralt:
•
•
•
•

Implementering af Den Offentlige Indkøbsportal.
Integration af Den Offentlige Indkøbsportal med Navision Stat.
Standardiseringer og konsekvent brug af koordinerede indkøbsaftaler.
Reorganisering af Beskæftigelsesministeriets indkøbsorganisation.

Implementering af DOIP udgør den første fase i udviklingen af Beskæftigelsesministeriets indkøbsorganisation. Det vurderes, at en effektiv og koordineret brug af portalen
vil medføre en reduktion af tidsforbruget i forbindelse med varesøgning, indkøb og
daglig disponering. En effektiv anvendelse af portalen vil være et godt udgangspunkt
for, at integrationen mellem DOIP og Navision Stat i løbet af 2004 og 2005 kan give
besparelser i de interne administrative procedurer gennem en digitalisering af de administrative procedurer og fakturagangen i forbindelse med indkøb.
Standardisering og konsekvent brug af koordinerede indkøbsaftaler er afgørende for at
opnå prisreduktioner og besparelser i Beskæftigelsesministeriets indkøb. Herudover vil
en konsekvent brug af indkøbsaftaler og DOIP kunne sikre en høj digitaliseringsgrad af
indkøbene, og herigennem kan ministeriet opnå store besparelser i de interne arbejdsgange.
Indkøbsorganisationen foreslås at binde disse elementer sammen. I forhold til den
eksisterende indkøbsorganisation vil Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter
varetage den overordnede koordination på området. Herudover nedsættes sammen med
styrelserne en indkøbsgruppe, som løbende får til opgave at følge op på udviklingen på
indkøbsområdet. For yderligere at effektivisere og professionalisere indkøbsorganisationen vil indkøbene i de centrale enheder blive varetaget af indkøbere, der uddannes i
anvendelse af DOIP.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Et ministerområde med få institutioner, der har sammenfaldende indkøbsbehov, vil normalt kunne få fordele af at etablere en central indkøbsenhed eller et administrativt fællesskab, der har ansvar for selve udførelsen
af indkøb for de medvirkende institutioner. Et ministerområde med
mange institutioner og divergerende indkøbsbehov vil ofte ikke kunne
anvende en central organisation i forbindelse med selve udførelsen af indkøb. Det kan dog skønnes, at det også på ministerområder med mange
institutioner osv. kan være fordelagtigt at etablere en form for fællesskab
om indkøb for at fremme vidensdeling, kompetenceudvikling og afsøgning af koordineringsmuligheder.
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I forbindelse med overvejelser om etablering af centrale indkøbsenheder
med ansvar for at udføre indkøb bør der foretages en analyse for at identificere varegrupper, der er særligt egnede til centrale indkøb. De vigtigste
kriterier, der kan lægges til grund i forbindelse med denne analyse, er:
•
•
•

Mulighed for samordning af indkøbte varer. En række varer er typisk
højt standardiserede, og de vil ofte med fordel kunne indkøbes centralt. Dette gælder fx kontorartikler, papir, møbler mv.
Størrelsen af indkøbsvolumen. Der skal være et vist indkøbsvolumen i
en varegruppe, før det er hensigtsmæssigt at centralisere indkøbet heraf.
Graden af konkurrence og markedsgennemsigtighed for den pågældende vare eller varegruppe. Er der ringe konkurrence fx på grund af
få udbydere, eller kræver indkøb specialistviden, kan der være behov
for at centralisere aftaleindgåelsen for at sikre optimale aftalevilkår og
indkøbspriser.

Det skal understreges, at en centralisering af indkøb i et ministerområde
ikke medfører, at rekvisition og disponering skal foregå centralt, idet indkøbsbehov naturligvis stadig vil blive født i de enkelte afdelinger, kontorer, institutioner mv.
Indkøbspolitikken kan sammenfatte ministeriets overvejelser om disse
forhold og fastlægge, hvordan indkøbet organiseres – herunder eventuelt
om der fremadrettet skal ske justeringer i organiseringen.
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Boks 5.5. Arbejdet med udvikling af indkøbet i Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriets ressortområde er kendetegnet ved mange institutioner (ca.
1200), der alle er selvejende med ansvarlige bestyrelser. På indkøbsområdet har ministeriets rolle derfor primært været som formidler af viden om effektiv indkøbspraksis
samt som facilitator i forbindelse med udviklingen af nye metoder, værktøjer mv., som
kan bidrage til at effektivisere institutionernes indkøb.
Der er i tæt samarbejde med institutionerne gennemført analyser af effektive indkøb
og udviklet en række praktiske redskaber, der kan medvirke til at slå direkte igennem
på institutionernes bundlinjer i form af lavere priser eller optimering af indkøbsprocesser. Disse redskaber kan anvendes af alle ministeriets institutioner og er tilgængelige på
ministeriets hjemmeside, hvor der også videreformidles viden om og erfaringer med
effektive indkøb.
Det institutionsvendte indkøbsarbejde er forankret i en projektgruppe bestående af
repræsentanter fra institutionernes organisationer og ministeriet. Projektgruppen fungerer som tovholder for de konkrete projekter og aktiviteter samt som koordinator for
den løbende formidling af viden, erfaringer og resultater fra de institutionsvendte
projekter om effektivisering af indkøb.
Kilde: Undervisningsministeriet.

5.3.4. Samarbejde og samarbejdspartnere
I forbindelse med organiseringen af indkøbsområdet kan samarbejdsmuligheder med andre ministerområder (eller institutioner indenfor andre
ministerområder) også overvejes, idet samarbejde kan være et middel til at
opnå stordriftsfordele. Stordriftsfordele kan opnås på en række områder –
herunder:
•
•
•

•

Indkøbsvolumen hvor der gennem et stort samlet indkøbsvolumen
kan opnås bedre priser på indkøbte varer og tjenester.
Etablering af fælles driftscentre hvor man får etableret et fællesskab
om varetagelse af en række indkøbsopgaver.
Kompetencer hvor der oprettes et fælles kompetencecenter, der giver
mulighed for at få adgang til specialiserede indkøbskompetencer. Dette kan fx også være udbudskompetencer i forbindelse med udbud af
specielle varer.
Gennemførelse af fælles udbud. Det kan ofte være fordelagtigt at etablere et samarbejde om gennemførelse af fælles udbud, idet det derved
bliver muligt at reducere antallet af udbud og dermed de totale om131
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kostninger. Derudover bliver det muligt at få mere fordelagtige priser,
attraktive leveringsbetingelser mv., idet et fælles udbud medfører, at
der udbydes et større volumen.
Institutionerne bør, i det omfang det er hensigtsmæssigt, samarbejde. Det
er kun gennem samarbejde, at der skabes stordriftsfordele på indkøbsområdet. Samarbejde kan fx være i form af indkøbsfællesskaber, der er fælles
indkøbsfunktioner. Der kan samarbejdes for at opnå stordriftsfordele,
både hvad angår administration og styring af indkøbsområdet, samt hvad
angår indkøbsvolumen af varer og tjenester. Ud over koncernorganisering
inden for ministerområdet, som blev omtalt ovenfor, kan indkøbsfællesskab være af følgende to typer:
•
•

Samarbejde mellem institutioner med fælles indkøbsbehov på tværs af
ministerområder3.
Samarbejde mellem flere ministerområder fx vedr. fælles indkøb af
specielle produktgrupper mv.

Indkøbspolitikken kan fastlægge principperne for samarbejde med andre
ministerområder. Eventuelt kan der igangsættes udviklingsarbejder med
henblik på at afsøge samarbejdsmuligheder.
5.3.5. Brug af rammeaftaler
Hvis man på ministerområdet finder det relevant, kan indkøbspolitikken
indeholde principper for, hvornår henholdsvis SKI-rammeaftaler og egne
udbudsforretninger anvendes.
Der er tre forskellige typer af rammeaftaler:
•

3

Centralt koordinerede aftaler. Dette er aftaler, som statslige institutioner har pligt til at anvende. Der kan findes mere information om
centralt koordinerede aftaler i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning, www.oav.dk.

Det understreges, at etablering af et indkøbsfællesskab mellem institutioner fra forskellige ministerområder ikke forudsætter, at indkøbspolitikken er fælles for de deltagende
institutioner. Institutionerne vil være underlagt indkøbspolitikkerne i det ministerområde, de tilhører.
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•

SKI’s rammeaftaler. SKI har indgået en række aftaler på centrale varegrupper – fx kontorartikler og computerudstyr. Anvendes der en SKIrammeaftale afløftes udbudsforpligtigelsen, idet SKI-rammekontrakterne er indgået efter gennemførelse af EU-udbud i overensstemmelse
med gældende regler.
• Egne rammeaftaler. Enhver institution eller ministerområde kan indgå egne rammeaftaler, hvor dette findes hensigtsmæssigt og fordelagtigt.
I forbindelse med brug af rammeaftaler kan brugen af koordineringskøbsaftaler overvejes. Koordineringskøb vil sige, at indkøb fra en eller flere
enheder samles i en forpligtigende aftale med det formål at opnå større
rabatter på indkøbte varer og tjenesteydelser, jf. boks 5.6.

Boks 5.6. Koordineringskøbsaftaler
Ideen bag Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S’s (SKI) koncept til koordineringskøb er, at større volumen giver bedre indkøbspriser. Ved at gå sammen om indkøb
på en SKI-rammekontrakt er det sikret, at både store og små kunder vil kunne opnå en
højere rabat, end de hver især ville kunne opnå ved at købe ind alene.
Den ekstra rabat opnås ved, at kunderne på forhånd forpligter sig til at indkøbe for et
bestemt beløb hos en leverandør inden for en given periode. Denne rabat ligger ud over
den rabat, kunderne normalt opnår på en SKI-rammekontrakt.
Rabatten beregnes dels ud fra det beløb, en kunde selv forpligter sig til at handle for hos
en udvalgt leverandør, dels ud fra, hvad SKI-kunder samlet vil omsætte hos den pågældende leverandør. Derfor vil rabatten stige, i takt med at flere institutioner går sammen,
og volumen dermed øges.
I dag eksisterer der koordineringskøbspuljer indenfor eksempelvis kontorartikler, kopipapir, IT, kopimaskiner, laboratorieudstyr, møbler og biblioteksbøger. I takt med at
SKI fornyer sine rammekontrakter, vil der på flere og flere områder kunne tilbydes
koordineringskøbsmuligheder.
Et konkret eksempel på et koordineringskøb drejer sig om kopipapir. Her har SKIkunder samlet indmeldt en indkøbsvolumen svarende til godt 22 mio.kr., fordelt på 4
leverandører. Dermed har kunderne opnået op til 12 pct. ekstra rabat.
Kilde: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S.
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Boks 5.7. Vidensdeling gennem samarbejde i erfagrupper
Med henblik på at styrke dialogen med og mellem de toneangivende statslige indkøbere
og samle og udveksle erfaringer med dem oprettede Statens og Kommunernes Indkøbs
Service A/S (SKI) i sommeren 2002 en erfaringsudvekslingsgruppe for de koncernindkøbsansvarlige i staten.
Erfa-gruppen træder sammen fire gange om året, hvor SKI har påtaget sig at stå for det
praktiske; udsendelse af dagsorden og referattagning og -udsendelse. Det er koncernindkøberne repræsenterende alle ministerier, der sætter dagsordnen og dermed præger
erfa-gruppens drøftelser.
Emner, der drøftes, kan eksempelvis være en koncernindkøbers præsentation af en
organisationsudvikling med henblik på at effektivisere arbejdsgangene i forbindelse med
indkøb. Eller det kan være en drøftelse af hvilke indkøbsområder, man i fællesskab og
med fordel ville kunne gå sammen om. Sidstnævnte kunne for eksempel være i forbindelse med opbygningen af koordineringskøbspuljer.

5.3.6. Anvendelsen af indkøbshandlingsplaner
Indkøbspolitikken skal udmøntes i handlingsplaner. Disse kan være fælles
for hele ministerområdet, fælles for en gruppe af institutioner eller individuelle for de enkelte institutioner. Der er tilfælde, hvor forskelle i fx indkøbsbehov, institutionsstørrelse og indkøbserfaringer gør det hensigtsmæssigt at udarbejde institutionsspecifikke handlingsplaner.
Indkøbspolitikken anbefales at omfatte en kort omtale af, hvordan der
arbejdes med indkøbshandlingsplaner på ministerområdet – herunder fx
antallet af handlingsplaner på ministerområdet og retningslinier for opfølgning på handlingsplanernes implementering.
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5.4. Proces for udarbejdelse af indkøbshandlingsplaner
Udarbejdelsen af handlingsplaner kan tilrettelægges forskelligt fra ministerområde til ministerområde og fra institution til institution. I dette
afsnit foreslås en proces, som er inspireret af det værktøj til formulering af
handlingsplaner, der blev udviklet i forbindelse med projektet ”Udvik4
lingsmodel for effektive indkøb”. Processen indeholder følgende trin .
1. Indledende afklaring af:
- Gyldighedsområde. Gyldighedsområdet beskriver, hvilke institutioner der er omfattet af handlingsplanen.
- Tidshorisont. Fastlæggelse af tidshorisonten er nødvendig i forbindelse med fastlæggelsen af konkrete mål i handlingsplanen
2. Udvælgelse og prioritering af de elementer, der skal indgå i handlingsplanen, jf. afsnit 5.5.
3. Fastlæggelse af konkrete målsætninger og milepæle. Der bør formuleres konkrete målsætninger og milepæle, således at der kan følges op på
fremdriften af handlingsplanernes implementering.
4. Godkendelse og forankring. Handlingsplanerne bør godkendes af
institutionens øverste ledelse. Omfatter handlingsplanen flere institutioner, bør der etableres en styregruppe, der kan godkende.
5. Opfølgning på milepæle Det bør sikres, at der følges op på realiseringen af målene i handlingsplanen.
Udvikling af indkøbsområdet i en institution bør i meget høj grad betragtes som et forandringsprojekt og kun i mindre grad betragtes som et teknisk projekt. Forandringsdelen er vigtig, idet gamle og velkendte handlingsmønstre og arbejdsgange skal forandres. Det vil ofte forudsætte en
stor ledelsesindsats at få gennemført og forankret den nødvendige forandring. Det vil derfor i visse situationer være hensigtsmæssigt, at der an4

Udviklingsmodel for effektive indkøb er et værktøj, der er udviklet af Økonomistyrelsen i samarbejde med Undervisningsministeriet. Udviklingsmodellen er rettet mod institutioner, der ønsker at arbejde struktureret med udvikling af indkøbet i institutionen.
Udviklingsmodellen består af et web-baseret selvevalueringsværktøj, hvor institutionens
indkøb vurderes på seks områder samt en række værktøjer til at understøtte institutionens arbejde med udvikling af indkøbet.
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vendes en trinvis implementeringsstrategi, hvor der i begyndelsen fokuseres på en del af organisationen eller på enkelte trin i arbejdsprocessen.
Samtidigt vil det ofte være hensigtsmæssigt, at der gennemføres pilotprojekter for derigennem at vinde erfaringer og viden.
5.5. Indholdet af indkøbshandlingsplaner
Handlingsplanerne består af en konkretisering af de mål og eventuelle
retningslinier, der er opstillet i den fælles indkøbspolitik for ministerområdet. Handlingsplanerne bør indeholde konkrete resultatkrav.
Handlingsplanerne kan for eksempel indeholde:
•
•
•
•
•
•

Planer for udvikling af e-handel i institutionen.
Planer for realisering af den ønskede prisreduktion – fx gennem udvikling af samarbejde med andre institutioner og brug af koordineringskøb.
Planer for udvikling, professionalisering og effektivisering af indkøbsområdet.
Planer for arbejdet med udvikling af indkøbsorganisationen – herunder bl.a. planer for kompetenceudvikling.
Planer for udvikling af institutionens leverandørportefølje.
Planer for gennemførelsen af udbud i forbindelse med indkøb af varer
og tjenester.

Der bør følges op på opfyldelsen af de mål, der er formuleret i handlingsplanerne.
Handlingsplanerne skal ikke offentliggøres, men ministerierne kan vælge
at gøre dette.
5.6. Formulering af mål ved udarbejdelse af indkøbshandlingsplaner
Et godt virkemiddel i forbindelse med udvikling af indkøbsområdet kan
være formulering af mål og kvantitative resultatkrav. Der bør kun formuleres et begrænset antal mål, så det er muligt at foretage en meningsfuld
opfølgning.
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Når man formulerer kravene, skal man også være opmærksom på at inddrage tidsperspektivet, hvorved langsigtede mål kan brydes ned til nogle
mindre og overkommelige resultatkrav. Eksempler på elementer i en
handlingsplan, tilknyttede aktiviteter og resultatkrav er vist i tabel 5.1
nedenfor.
Tabel 5.1. Eksempler på resultatkrav for elementer i handlingsplan
Element i handlingsplanen
Planer for rapportering af nøgletal
til ledelsen

Aktivitet
Der afrapporteres en
gang månedligt til
ledelsen på 10
udvalgte nøgletal

Planer for leverandørudvikling

Der udarbejdes en
plan for hvor mange
leverandører, der skal
være pr. varegruppe

Planer for brugen
af e-handel

Der udarbejdes en
plan, der udstikker
retningslinier for
brugen af e-handel

Planer for
samarbejde med
institutioner uden
for ministerområdet

Mulige samarbejdsinstitutioner
identificeres, og der
indgås aftaler

Resultatkrav
1. Nøgletal XX forbedres med YY pct.
om året
2. Niveaut ZZ skal være nået et år
efter, handlingsplanen træder i kraft
1. Antallet af leverandører reduceres
med XX pct.
2. Niveaut ZZ skal være nået to år
efter, handlingsplanen træder i kraft
1. XX pct. af institutionens indkøb
købes ind elektronisk
2. 5 pct. mere indkøbes pr. kvartal via
DOIP
1. Opnå en bedre pris gennem
koordineringskøb
2. At have indgået aftale med 2
institutioner indenfor 12 måneder

Kun i ganske ekstraordinære tilfælde kan det anbefales at inkludere mål
og resultatkrav vedrørende indkøb i institutionernes resultatkontrakter og
dermed at inkludere en rapportering på indkøbshandlingsplanerne i årsrapporterne5. Der henvises i den sammenhæng til overvejelserne om internt og eksternt rettede mål i kapitel 3 ovenfor. Målene og resultatkravene anbefales i stedet at indgå i indkøbshandlingsplanerne og dermed
eventuelt i effektiviseringsstrategiernes afsnit om indsatsområder med
fastsættelse af hvornår og hvordan, der rapporteres.

5

De ekstraordinære tilfælde, hvor det kan komme på tale at inkludere mål og resultatkrav vedrørende indkøb i resultatkontrakterne, kan fx være, hvis der har være egentlige
uregelmæssigheder på indkøbsområdet eller massive merforbrugsproblemer i en given
institution, og indkøbsområdet dermed et blevet et bestemmende strategisk forbedringsområde.
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Bilag
Eksempel på opgavehierarki og resultatkrav i
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen (SST) har afprøvet den foreliggende vejledning og har
herunder på forsøgsbasis udarbejdet et opgavehierarki samt opstillet mål
og resultatkrav.
Nedenfor er vist de øverste niveauer i Sundhedsstyrelsens forsøgsmæssige
opgavehierarki. Opgavehierarkiet nedenfor er dækkende for hele Sundhedsstyrelsens virke på effekt og ydelsesniveau.
Mission
Sundhedsstyrelsens mission er, at medvirke som den centrale sundhedsfaglige myndighed gennem overvågning, tilsyn, r ådgivning, forvaltning og
udvikling til at sikre høj kvalitet og effektivitet i forebyggelse og behandling med henblik på at fremme mulighederne for et sundt liv for borgere i
p
Danmark

Mission

Folkesundhed
SST skal medvirke til
forbedring af folke sundheden i Danmark

Det generelle tilsyn og
overvågning
SST skal skabe sikker hed og høj kvalitet i
sundhedsv æsenets
virksomhed

Planlægning
SST skal medvirke til at
sikre en hensigts mæssig tilrettelæggelse
af det samlede sund hedsv æsen med henblik på at sikre en h øj
faglig kvalitet og
effektivitet

Dokumentation
Sundhedsstyrelsen skal
sikre et veldokumente ret vidensgrundlag

Intern opgave tilrettelæggelse
SST skal være en
moderne, effektiv
statslige institution, der
til enhver tid udnytter de
tilstedeværende
ressourcer
optimalt.

1. Rådgivning
2. Informations formidling
3. Udarbejdelse af
sundheds -strategier
4. Støtteudbetaling

1. Autorisation
2. Overv ågning af
sundheds-forhold
3. Kvalitetskrav
4. Frit valg

1. Effektivitets - og
kvalitetsplaner
2. Faglig rådgivning
3. Visitation

1. Formidling af
opdateret faglig
viden
2. Udvikling af kommunikations og dokumentationsred skaber
3. Udvikle og vedligeholde afregnings systemer
4. Overv ågning af
sundhedstilstand

1. Økonomistyring
2. Motivation og
kompetence hos
medarbejderne
3. Digitalisering

…

…

…

…

Hovedområder /
eksterne effekter

Produkter /
Ydelser

…

Aktiviteter

På baggrund af det opstillede opgavehierarki har Sundhedsstyrelsen arbejdet videre med at opstille resultatkrav på produkt/ydelsesniveau. Resulta139
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tet heraf er vist i det følgende for hovedområde 1 ”Folkesundhed”. Det
ses, at der både på effekt- og produktniveau er opstillet overordnede mål i
form af henholdsvis delmissioner og overordnede mål for hvert produkt.
Det skal understreges, at der alene er tale om en forsøgsvis opstilling af
kommunal resultatkrav, og at de således ikke indgår i Sundhedsstyrelsens
faktiske resultatkontrakt.
Hovedområde 1: Folkesundhed
Sundhedsstyrelsen skal medvirke til forbedring af folkesundheden i Danmark. For at nå denne effekt tilvejebringes fire typer produkter:
1.
2.
3.
4.
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Rådgivning
Mål:
Ydelse:
Resultatkrav:

Rådgivning, der sikrer høj kvalitet i forebyggelsen
Faglige anbefalinger og vejledning samt metodeudvikling.
Sundhedsstyrelsen skal hvert år producere 10 faglige vejledninger.
Aktivitet:

Kvalitet:

Eksempler på udvalgte
aktiviteter:

Ressourcer:

Målemetode: Opgørelse af antal (kvantitativt), udgivelsesdato gældende
Målopfyldelse: 10 vejledninger = 100 pct.
8 vejledninger = 80 pct.
5 vejledninger = 50 pct.
SST udarbejder spørgeskema for hver af de 10 faglige
vejledninger. Spørgeskemaerne udsendes til brugergrupper. Centrale indikatorer gælder forståelighed og anvendelighed, herunder vejledningernes værdi for den videre
operationalisering af rådgivning. Resultatet af undersøgelsen vises på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Målemetode: Spørgeskemaundersøgelse.
Målopfyldelse: Måleresultaterne i 2003 evalueres. Tilfredsheden med de faglige vejledninger skal ligge over middel.
Middel defineres ved, at der i 70 af de 100 formulerede
spørgsmål overvejende er sat kryds i 3, 4 og 5 kategorierne. Måleresultaterne i 2003 lægger niveauet for bestemmelse af krav til målopfyldelse i 2004.
Gennemføre og formidle min. seks systematiske gennemgange vedrørende udvalgte forebyggelsesmetoders effekt og
igangsætte yderligere to.
Gennemføre og formidle min. tre systematiske beskrivelser
vedr. dokumentation for forebyggelsespotentialet på livsstilsområdet.
Afholde min. to seminarer med deltagelse af praktikere og
forskere inden for temaet ”Dokumentation og evidens i
forebyggelsesarbejdet”.
x kr. svarende til x pct.
x årsværk svarende til x pct.
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Informationsformidling
Mål:

Informationsformidling, der skaber grundlaget for et
sundt liv
Oplysningskampagner
Sundhedsstyrelsen skal i 2003 gennemføre oplysningskampagner og udarbejde oplysningsmaterialer.

Ydelser:
Resultatkrav:
Aktivitet:

Effekt:

Eksempler på udvalgte
aktiviteter:

Ressourcer:
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Målemetode: Opgøres kvantitativt
Målopfyldelse:
5 kampagner, 10 oplysningsmaterialer = 100 pct.
3 kampagner, 7 oplysningsmaterialer = 75 pct.
2 kampagner, 5 oplysningsmaterialer = 50 pct.
Der gennemføres i regi af et markedsanalysefirma en simpel tilfældig stikprøveundersøgelse vedr. befolkningens
kendskab til Sundhedsstyrelsens oplysningskampagner.
Målopfyldelse: Mindst 15 pct. af respondenterne skal tilkendegive kendskab til hver oplysningskampagne.
• Iværksætte tre befolkningsrettede kampagner vedrørende fysisk aktivitet og alkohol
• Informationsindsats om den sundhedsfaglige anbefaling
vedr. fysisk aktivitet
• Indsats for nedbringelse af alkoholforbruget hos børn
og unge
• Indsats om mad og motion rettet mod 3. og 4. klassetrin
• Udvikling af evidensbaseret undervisningsprogram til
sundhedsundervisning i grundskolens 7.-.9. klasse
• Via hjemmesiden formidle systematiske beskrivelser af
effekten af metoder til forebyggelse og sundhedsfremme
x kr. svarende til x pct.
x årsværk svarende til x pct.
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Udarbejdelse af sundhedsstrategier
Mål:
Ydelser:

Strategier, der sikrer høj kvalitet i sundhedsforebyggelsen
Udvikling og formulering af strategier for sundhedsfremme,
herunder udmøntningen af Regeringens folkesundhedsprogram

Resultatkrav:

Inden udgangen af 2003 foreligger der strategier inden for
tre af de 10 områder.
Aktivitet:

Produktivitet:

Kvalitet:

Målemetode: Optælling ultimo 2003
Målopfyldelse: Der foreligger 3 strategier = 100 pct.
Der foreligger 2 strategier og 1 påbegyndt
= 75 pct.
Der forelægger 2 strategier = 50 pct.
Omkostningerne forbundet med formulering af strategier
for sundhedsfremme forsøges sammenlignet med omkostningerne i andre lande. I sammenligningen indgår også
parametre for kvantitet og kvalitet. Sammenligningen formidles i en kort rapport med det formål at styrke grundlaget
for prioriteringer og prissættelse.
Målemetode: Benchmarking
Målopfyldelse: Danmark skal være konkurrencedygtig i forhold til omkostninger ved formulering af strategier sammenlignet med andre udvalgte lande.
Sundhedsstrategierne skal fungere som ramme for det amtslige og kommunal arbejde med folkesundhed. Der skal
udvikles en implementeringsplan for strategierne, og der skal
være taget højde for, at der decentralt er kapacitet til at
udmønte strategierne.

Målemetode: Opstilling af milepæle i implementeringsplanen
Måleopfyldelse: Opgørelse af, hvorvidt milepælene er nået
Eksempler på udvalgte aktivi- • Revidere strategi for forebyggelse og sundhedsfremme af
teter:
27. august 2001.
• Indgå i strategiarbejdet for otte folkesygdomme med
bl.a. sundhedsfaglig rådgivning.
• I samspil med primært amterne udarbejde flerårige
strategier for den forebyggende indsats vedrørende alkohol, tobak, astma-allergi, ernæring, fysisk aktivitet, HIV
og seksuelt overførbare sygdomme, abort, miljømedicin,
narkotika, selvmord, sol og hudkræft.
• Udsende et oplæg til national plan vedrørende indsatsen
mod svær overvægt, en vejledning og idékatalog om sygehuskost samt afholde konference herom.
Ressourcer:
x kr. svarende til x pct.
x årsværk svarende til x pct.
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Støtteudbetaling
Mål:
Ydelser:

Støtteudbetaling til fremme af sundhedsforebyggelse.
Støtteudbetaling til sundhedsfremme og sygdomsforebyggende foranstaltninger
Sundhedsstyrelsen skal i 2003 yde tilskud til projekter under sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse samt driftstilskud til organisationer.

Resultatkrav:
Aktivitet:

Produktivitet:

Målemetode: Opgøres ud fra journalsystem (oprettede sager), kvantitativt, dato for tilsagn gældende.
Målopfyldelse: 100 projekter, 10 organisationer = 100 pct.
90 projekter, 9 organisationer = 75 pct.
80 projekter, 5 organisationer = 50 pct.
Udgifter i løn pr. sag / tilskud nedbringes med 10 pct. point
i perioden 2003-2006, således at enhedspriserne udvikler sig
som følger:
2003

2004

2005

2006

2.500 kr.

2.400 kr.

2.300 kr.

2.250 kr.

Målemetode: Særskilt opgørelse frem til 2004. Derefter
udtræk fra aktivitets- og ressourcestyringssystem
Målopfyldelse: Udgift pr. sag er nedbragt 10 pct. = 100 pct.
Udgift nedbragt 7 pct. = 75 pct.
Udgift nedbragt 5 pct. = 50 pct.
Der må kun foreligge klager, hvori der i sidste instans gives
medhold, i 2 pct. af de behandlede tilskudsadministrative
sager.
Kvalitet:

Effekt:

Ressourcer:
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Målemetode: Opgøres fra journalsystem / oprettelse af klagesager.
Målopfyldelse: 2 pct. klager = 100 pct., alt andet = krav ikke
opfyldt
Forudsætning for tilskud er, at der gennemføres evaluering
af projektet, således at nytten af støtten bliver synlig.
Målemetode: For mindst en tredjedel af de støttede projekter, skal ansøgeren have formuleret effektmål og målemetode herfor.
Målopfyldelse: For en tredjedel af projekterne måles og opnås positiv effekt = 100 pct.
For en sjettedel af projekterne måles og opnås positiv effekt
= 50 pct.
x kr. svarende til x pct.
x årsværk svarende til x pct.
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Bilag
Eksempel på indarbejdelse af opgavehierarkiet
i en resultatkontrakt for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Nedenstående oversigt er udarbejdet til denne vejledning på baggrund af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens aktuelle resultatkontrakt. Oversigten illustrerer, hvordan et opgavehierarki for styrelsen kunne indarbejdes i en
resultatkontrakt, som er dækkende for institutionens virke på hovedopgaveniveau, men hvor der kun er opstillet resultatkrav for udvalgte dele af
styrelsens virke.
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Styrelsens
Hovedopgaver
Andel af styrelsens ressourcer på
området
Produkter på
området

Samlede
ressourcer, 2004

Styrelsens mission

88 mio.kr.
Salg af regnskaber og
selskabsudskrifter
Registrering af selskaber og
liberale erhverv
Offentliggørelse af
selskabsoplysninger
Modtagelse og offentliggørelse af
regnskaber
Afgiftssager
Behandling af årsregnskaber
Råd, nævn, udvalg og
kommissioner
Ministerbetjening
EU, internationalt arbejde
Hjemmeservice
Telefonbetjening

171 mio. kr.
Gennemskuelige markeder og
helhedsorienteret
virksomhedsudvikling

Ministerbetjening
EU, internationalt
arbejde

Lovadministration

20 mio.kr.

Gode love for
erhvervslivet

Fravær

Virksomhedspaneler
Erhvervsportal
Ministerbetjening
Internationalt arbejde

Hjælpefunktioner

Effektiv drift og
udvikling
Udgifterne fordeles
ud på de faglige
hovedområder
Generel ledelse og
administration

Enhed for erhvervsregulering

63 mio.kr.
Administrativ
kompetenceudvikling

Administrative lettelser

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er kilden til bedre erhvervsvilkår. Vi skaber rum og flytter grænser for erhvervslivet med:

• Gode love
• Administrative lettelser
• Information om selskaber

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2004-2007
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Styrelsens
Hovedopgaver
Projekter

Digital signatur
Webløsning,
kommuneredegørelsen
Virksomhedspant
Revisorregister
Sikkerhedsstillelse
Digitale regnskaber
Modernisering af
hjemmeservice
Hjemmeservice, omvendt
auktion

Corporate social responsibilities
Kontaktcenter – nyt
telefonsystem

Gennemskuelige markeder og
helhedsorienteret
virksomhedsudvikling
Datakatalog,
selskabsoplysninger

Koncernlån
Forenkling af
selskabsretten

Gode love for
erhvervslivet
Ny
revisorlovgivning
Det Europæiske
Selskab
Forenkling af
årsregnskabsloven
Modelvirksomheder
Evaluering af
virksomhedspaneler
Akvakultur
AMVAB
Erhvervsportalen
Hjemmeside vedr. bedre reg.
Metodehåndbog for
implementering
Kompetent
erhvervsadministration
Benchmarking af ”Projekt digital
forvaltning”
Businesscase/BPR
Administrativ benchmarking
Publicom drift og kapacitet
Indberetning.dk version 3
Webreg vedtægter
Webreg kapitalændringer

Goldplating
Markedsføring af
erhvervsregulering

LetLøn

Administrative lettelser

Excellence-arbejde
SLS i styrelsen

EogS projekter
Presse- og
komm.politik
Nye intra- og
internet

Effektiv drift og
udvikling
Implementering af
IT-strategi
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Resultatmålenes
andel af
ressourcer

Centrale,
indikative
resultatkrav på
området

Styrelsens
Hovedopgaver

28 mio.kr.

2. Kvalitet i
selskabsregistreringen
3. Produktivitet
4. Sagsbehandlingstider
5. Telefonservice
6. Effekten af registreringen
7. Kvalitet i
tilskudsadministration
8. Hjemmeservicekontrol
9. Hjemmeservice
enhedsomkostninger

1. Enhedsomkostninger

Gennemskuelige markeder og
helhedsorienteret
virksomhedsudvikling

8 mio. kr.

10. Regelforenkling

Gode love for
erhvervslivet

55 mio.kr.

12. Erhvervsportalen
13. Kvalitet i reguleringen

11. LetLøn

Administrative lettelser

-

14. IT-strategien
15. Ministerbetjening

Effektiv drift og
udvikling

Effektiv opgavevaretagelse i staten
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Bilag
Eksempel på en direktørkontrakt fuldt koblet
til institutionens resultatkontrakt i Sikringsstyrelsen
Nedenstående eksempel er udfærdiget til den foreliggende vejledning men
bygger på den faktiske kontrakt for Den Sociale Sikringsstyrelse. De vægte, der refereres til, fremgår af bilag 5 nedenfor.
Direktørkontrakt – Den Sociale Sikringsstyrelse
Denne kontrakt knytter sig til styrelsens resultatkontrakt. Der er heri tildelt vægte til en
række udvalgte aktiviteter, således at der ved årets slutning kan foretages en sammenvejet opgørelse af styrelsens indsats på disse områder.
Resultatlønnen udgøres af en beregnet del og en skønsmæssigt fastsat del. Den beregnede del knytter sig til opfyldelsen af resultatkontrakten. I den skønsmæssige del indgår en
vurdering af styrelseschefens personlige lederskab.
Opgørelsen af beregnet resultatløn
Resultatkontraktens vægte, som summer til 1000, angiver det højest mulige antal point,
der kan opnås for de pågældende mål. 1000 point udløser en resultatløn på 15 pct. af
lønrammelønnen inkl. varige tillæg af cheflønspuljen. 0 point udløser ingen resultatløn.
Pointtal derimellem udløser forholdsmæssigt resultatløn.
For kvantitative mål opgøres pointtallet ud fra den relative over- eller underopfyldelse af
resultatmålet. Opfyldes målet lige netop, eller overopræsenteres med indtil 1 pct., anses
målet som overopfyldt med 1 pct., for sagsbehandlingstid anvendes dog 3 pct. Det
højeste pointtal opnås, hvis der overpræsteres med mindst 5 pct., dog 10 pct. for sagsbehandlingstid. Præstationer herimellem udløser et forholdsmæssigt pointtal.
Som følge af de ambitiøse mål for kvalitet er det positive udsvingsinterval for Den Sociale Sikringsstyrelse fastsat til + 1 pct. i forhold til resultatmålet i kontrakten. Det negative udsvingsinterval er fortsat 5 pct.
Underopfyldelse udløser negative point, men i opgørelsen medregnes ikke målafvigelser
ud over ÷5 pct.
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Direktørkontrakt – Den Sociale Sikringsstyrelse (fortsat)
Enten-eller-mål opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt og udløser henholdsvis
point svarende til resultatmålets vægt eller ingen point.
For skønsmæssige mål opnås pointtal svarende til vægten, hvis resultatmålet skønnes fuldt
opfyldt. Skønnes resultatmålet slet ikke at være opfyldt, gives ingen point. Skønnes
resultatmålet at være delvis opfyldt, udløses point svarende til den skønsmæssigt fastsatte relative opfyldelse.
Skønsmæssigt fastsat resultatløn – personligt lederskab
Opgøres den beregnede resultatløn til 0 kr., udbetales ingen skønsmæssigt fastsat resultatløn.
I den skønsmæssige fastsættelse indgår en vurdering af styrelseschefens håndtering af
eventuelle uforudsete opgaver. På grundlag af vurderingen af det personlige lederskab,
jf. nedenfor – eller hvis særlige forhold taler for det – kan departementschefen forhøje
den beregnede resultatløn. Der bør normalt ikke forhøjes til mere end det dobbelte af
det beregnede resultat, og resultatlønnen kan højst udgøre 25 pct. af lønrammelønnen
inkl. varige tillæg af cheflønspuljen.
I vurderingen af styrelseschefens personlige lederegenskaber lægges navnlig vægt på tre
personlige indsatsområder:
•
•
•

Personlig troværdighed og gennemslagskraft såvel ledelsesmæssigt som fagligt.
Aktiv deltagelse i de månedlige møder med departementschefen med bidrag til
udvikling af Den Sociale Sikringsstyrelse og det samlede ministerium. Der lægges
særlig vægt på et velfungerende samarbejde om fælles opgaver.
Evnen til aktivt at bidrage til departementets arbejdsfunktioner. Det er af stor
betydning, at direktøren for Den Sociale Sikringsstyrelse bidrager konstruktivt til
den bedst mulige opgavevaretagelse på hele det område, som styrelsen beskæftiger
sig med.

Kontraktens status og samlet resultatberegning
Denne kontrakt indgås på grundlag af Aftale om Lokal- og Chefløn af 14. oktober
1999, Protokollat 1. Om kontraktens status henvises til Personalestyrelsens vejledning
af december, 2000 om Resultatløn for Chefer.
Underskrifter
[...]
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Bilag
Eksempler på resultatkrav

Resultatkravene i dette bilag er taget fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
resultatkontrakt. Eksemplerne relaterer sig til de resultatkrav, der er indikeret i bilag 3.

151

152

Selskabsregistrering (stiftelser og
ændringer)
Registrering af liberale erhverv
Telefonvagt
Modtagelse og godkendelse af
grønne regnskaber
Modtagelse og godkendelse af
regnskaber

I opgørelsen af resultatkravet beregnes målet såvel ekskl. som inkl. fællesomkostninger. Såfremt
8 eller flere ud af de 10 nedenstående mål er opfyldt, betegnes målet som opfyldt. Er mellem 67 mål opfyldt, er det samlede mål delvist opfyldt. Er 0-5 mål opfyldt, betegnes målet som ikke
opfyldt.

Resultatkrav:
Enhedsomkostningerne i 2004 skal udvikle sig som beskrevet i nedenstående figur.
Enhedsomkostningerne er strammet med 2 pct. i forhold til forventede 2003enhedsomkostninger.

•

Ressourcer:
Årsværk: 18,6 årsværk
Ressourcetræk i alt: 21.500.000 kr.
Andel af totale bruttodriftsudgifter i styrelsen: 11,4 pct.

Mål for enhedsomkostninger for forskellige driftsaktiviteter i 2004 (kr.)
Ekskl. fælles- Inkl. fællesAktivitet og mængde
omkostninger omkostninger
Selskabsregistrering: Ca. 91.000 stk.
49
93
Ved enhedsomkostninger forstås alle
direkte henførbare løn- og driftsudgifter Registrering af liberale erhvervsvirksomheder: Ca. 3.000 stk.
60
101
plus andel af fælles gods og
Telefonvagt: Ca. 95.500 opkald
21
36
afskrivninger.
Modtagelse og godkendelse af grønne regnskaber: Ca.1.900 stk
37
73
Modtagelse og godkendelse af regnskaber: Ca. 110.000 stk.
22
71

•
•
•

•

Baggrund og forudsætninger:
Enhedsomkostningerne omfatter
følgende driftsaktiviteter:

Resultatkrav vedrørende enhedsomkostninger

Effektiv opgavevaretagelse i staten

Resultatkrav:
Baggrund og forudsætninger:
En god sagsbehandling forudsætter ikke kun høj produktivitet Fejlprocenten på selskabsregistreringen i år 2004 skal være maksimalt 3
og kort sagsbehandlingstid. Det forudsætter også, at kvaliteten pct. på TYSA 999 og 4 pct. på stikprøvegennemgangen
af de registrerede ansøgninger er høj.
Fejlprocent i styrelsen på baggrund af TYSA 999 – analyser og samt
Der anvendes i undersøgelsen af kvaliteten i registreringen på stikprøvegennemgang 2000-2004.
selskabsområdet en toleddet kvalitetsmålingsmetode. Dels
foretages der en måling af produktkvaliteten
(registreringerne), der udelukkende koncentrerer sig om, hvad Pct.
2001
2002
2003
2004
2005
der er registreret i forhold til, hvad der er anmeldt
Resultat:
1
(anmeldelsesblanketten). Denne måling giver et indtryk af
TYSA 999 3,7 pct.
2,9 pct.
2,5 pct.
styrelsens evne til at registrere korrekt og er baseret på de fejl,
Bedre end
som styrelsen er blevet gjort opmærksom på af anmeldere,
Mål
1999
3 pct.
3 pct.
3 pct.
3 pct.
kunder eller andre dele af styrelsens omverden. Der beregnes Resultat:
2
en samlet fejlprocent ved at sammenholde antal
Stikprøve 13,3 pct. 3,8 pct.
2,8 pct.
fejlregistreringer (TYSA 999) med det samlede antal
Bedre end
selskabsregistreringer.
Mål
1999
10 pct.
5 pct.
4 pct.
4 pct.
1: Pr. 1/12 2002
For det andet gennemføres en traditionel stikprøve-kontrol,
2: Pr. 1/11 2002
hvor selve den sagsbehandling, der er forbundet med en
registreringssag, kontrolleres. Denne form for måling giver et
billede af styrelsens sagsbehandling og selskabsretlige
forståelse. Også her beregnes en samlet fejlprocent.
Stikprøvegennemgangen gennemføres kvartalsvis og baseres
på et udtræk på 90 sager.

Kvalitet i selskabsregistreringen
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Ressourcer (selskabsregistrering):
Årsværk: 11
Ressourcetræk i alt: 9.000.000 kr.
Andel af totale bruttodriftsudgifter i styrelsen: 4,8 pct.

2,58
2,20
3,60
2,50

2003

4,1

1

2004
3,4

-

2005
3,6

Resultatkrav:
Produktiviteten for selskabsregistreringer skal i 2004 mindst være 3,6 sager pr.
time.

(Sager/time)
2001
2002
Mål:
Stiftelser
og
ændringer
Fra 2004 omfatter produktivitetsmålet såvel
selskabsstiftelser som selskabsændringer. Efterhånden Resultat: Stiftelser
og ændringer
som de elektroniske anmeldelser opnår en mere
betydelig andel af det samlede antal registreringer, vil Resultat: Stiftelser
1,86
2,29
produktiviteten forbedres yderligere. Registreringer via Mål
1,70
2,15
WebReg indgår i produktivitetsberegningen.
Resultat: Ændringer
1,83
2,51
Mål
1,60
1,70
1
Produktivitet pr. 31/9 2002 inkl. Webreg.

Baggrund og forudsætninger:
Produktiviteten er defineret som antal sager divideret
med antal forbrugte timer. Der er tale om en simpel
model, hvor alle sager, såvel mindre som mere
komplicerede, vægter ens.

Resultatkrav vedrørende produktivitet

Effektiv opgavevaretagelse i staten

Det budgetterede ressourceforbrug er beregnet
iht. den i tabellen anførte forventede
registreringsmængde.

For det andet kan det, hvis sagsbehandlingen
indebærer partshøringer og sagsbehandling
andetsteds, også være relevant kun at måle
nettosagsbehandlingstiden.
Nettosagsbehandlingstiden er
bruttosagsbehandlingstiden minus den tid, hvor
sagen behandles andetsteds.

For det første kan det måles som den
gennemsnitlige tid, der går fra en sag modtages i
styrelsen, til den afsluttes – enten ved registrering,
registreringsnægtelse, eller lukkes af anden grund
(gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid i
kalenderdage).

Det er afgørende for styrelsens kunder, at
sagsbehandlingstiden er så kort som mulig –
uden at kvaliteten derved forringes.
Sagsbehandlingstider kan måles på flere måder.

Baggrund og forudsætninger:
En af styrelsens kerneopgaver er at være
registreringsmyndighed. I denne resultatkontrakt
er der fastlagt tre resultatkrav omkring
registreringen, som fokuserer på hvert sit aspekt
ved selve registreringen: Sagsbehandlingstiden,
produktiviteten samt kvaliteten.

Resultatkrav vedrørende sagsbehandlingstider

Ressourcer:
Årsværk: 12,5 årsværk
Ressourcetræk i alt: 9.400.000 kr.
Andel af totale bruttodriftsudgifter i styrelsen: 5 pct.

LEV (registreringer ): Ca. 2.600 stk.
1)
Opgjort på sagstype 861, 862, 863 og 865.
2)
Opgjort på sagstype 456, 459, 461 og 462.

2

Selskabsstiftelser og ændringer: Ca. 91.000 stk.
Liberale erhverv
1
(registreringer ): Ca. 3.000 stk.

Aktivitet og mængde

Mål for sagsbehandlingstider i styrelsen 2004

22

40

15

15

25

Gns. bruttosagsGns. nettosagsbehandlingstid (antal behandlingstid (antal
kalenderdage)
interne arbejdsdage)

Resultatkrav:
Sagsbehandlingstiderne på nedenstående områder skal i 2004 være i overensstemmelse med de
opstillede mål.
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Resultatkravet er mht. ambitions- og kvalitetsniveau
fint i overensstemmelse med andre statslige
institutioner, der har et tilsvarende stort antal opkald,
vurderer et telebureau, som styrelsen benytter til
måling og undersøgelse af telefonbetjeningen.

80 pct.
80 pct.

74 pct.
80 pct.

Ressourcer:
Antal årsværk: 6,7 årsværk
Ressourcetræk i alt: 3.500.000 kr.
Andel af totale udgifter (ordinær virksomhed): 1,9 pct.

2003

80 pct.

2004

80 pct.

2005

Telefonservice 2002-2005
Pct.
Resultat: Pct. af henvendelser
der ikke overstiger 30 sekunder
Mål
1)
Opgjort pr. 1/10 2002.

Styrelsen forventer at der kommer ca. 95.000 opkald i
2004 til telefonvagten. Det er dette tal,
ressourceforbruget er budgetteret ud fra.
2002

Resultatkrav:
For mindst 80 pct. af alle henvendelser til telefonvagten må ventetiden ikke
overstige 30 sekunder.

Baggrund og forudsætninger:
Den telefoniske vejledning udgør en meget væsentlig
del af styrelsens vejledningsindsats overfor erhvervslivet
og borgerene.

Styrelsens telefonservice
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I 2004 gennemføres en spørgeskema-undersøgelse hos
300 erhvervsvirksomheder med henblik på afdækning
af værdien af de informationer, styrelsen ligger inde
med, i hvilket omfang informationerne bliver brugt,
hvorledes informationerne kunne tilpasses i indhold og
tilgængelighed, samt i hvilket omfang erhvervslivet
vurderer, at styrelsen er medvirkende til at sikre et
velfungerende og troværdigt erhvervsliv præget af
sikkerhed og gennemsigtighed for erhvervslivet. I 2007
gennemføres en identisk spørgeskemaundersøgelse hos
de samme 300 virksomheder.

Baggrund og forudsætninger:
Registreringer, autorisationer og modtagelse af
regnskaber danner udgangspunkt for, at styrelsen er i
stand til dels at stille værdifuld information til rådighed
for erhvervslivet, og dels at styrelsen kan påse, at
gældende lovgivning efterleves. Det overordnede
formål hermed er at sikre et velfungerende og
troværdigt erhvervsliv præget sikkerhed og
gennemsigtighed for erhvervslivet og dettes
dispositioner og aftaler.

Effekten af registreringen
Resultatkrav:
Mindst 80 pct. af virksomheder svarer, at styrelsens registreringer mv. er
medvirkende til (i nogen eller stor udstrækning) grundlaget for et
velfungerende og troværdigt erhvervsliv
Der er sket en øgning i antallet af forespørgsler på styrelsens information om
virksomheder på 8 pct. fra 2004 til 2007.
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Herunder ”ikkebestilte sager”
Direkte anv.
1)
Opgjort pr. 1/10 2002.

Styrelsessager

Pct.
Direkte anv.
Rettidighed

Antal sager
2004
Ca. 98 pct.
Ca. 99 pct.
95 pct.

2004
(mål)
90 pct.
95 pct.

95 pct.

2005
(mål)
90 pct.
95 pct.

Mål for 2001-2003 samt antal sager i pct. i 2001, der overholdt disse mål.

95 pct.

2006
(mål)
95 pct.
95 pct.

95 pct.

2007
(mål)
95 pct.
95 pct.

I 2004 skal mindst 95 pct. af såvel styrelses- som ikke-bestilte sager have en sådan kvalitet, at de
er "direkte anvendelige".

Resultatkrav:
I 2004 skal mindst 95 pct. af alle styrelsessager besvares rettidigt.

Direkte anvendelighed defineres som, at sagerne kan
forelægges ministeren uden væsentlige rettelser. På
baggrund af en vurdering afgøres det, om en rettelse er
væsentlig. Rettelser af relative pronomener, adverbier
Ressourcer:
og adjektiver o.lign. er ikke væsentlige rettelser.
Årsværk: 2,5 årsværk
Ressourcetræk i alt: 2.100.000 kr.
Opgørelsen af rettidighed for styrelsessager omfatter
udelukkende sager markeret med beskeden ”direkte til Andel af totale bruttodriftsudgifter i styrelsen: 1,1 pct.
ministeren”.

Ved ministerbetjening i relation til styrelsessager
defineres rettidighed som, at sagen er fremsendt til
departementet inden for den fastlagte frist. Ikkebestilte sager er sager, som styrelsen af egen drift
foreligger ministeren. Her giver det ikke mening at
måle rettidighed. For en nærmere beskrivelse af
ministerbetjeningssager henvises til notatet:
”Arbejdsdeling mellem departement og styrelser i
Økonomi- og Erhvervsministeriet” af 16. december
2001.

Baggrund og forudsætninger:
Det er en vigtig del af Økonomi- og
Erhvervsministeriets mission at yde ministeren og
regeringen kvalificeret og troværdig rådgivning samt at
gennemføre regeringens og Folketingets beslutninger
korrekt og med respekt for virksomheder og borgere.

Ministerbetjening
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Socialministeriets departement og Den Sociale Sikringsstyrelse er enige
om, at det er vigtigere at fokusere mere på nogen resultatmål end på andre. Med henblik på en samlet resultatopgørelse er der derfor knyttet vægte til hver af de resultatkrav, der indgår i Sikringsstyrelsens resultatkontrakt. Vægtningen anvendes også ved beregningen af resultatlønnen til
styrelses direktør.
Nedenstående tabel er udarbejdet til denne vejledning og er derfor tilpasset i forhold til Sikringsstyrelsens faktiske resultatkontrakt.
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Resultatkrav
Resultatmål for Styrelsens udadrettede opgaver
Sagsbehandlingstid
Produktivitet
Kvalitet i sagsbehandlingen
Kvalitetsmåling på lovvalgsområdet
Bruger og interessentundersøgelse
Omgørelsesprocenter
Vejledning og praksiskoordinering på nævnsområdet
Generelle internationale opgaver
Digital forvaltning
Andre udadrettede mål
Ansatte på særlige vilkår
Ansatte med anden etnisk baggrund
Interne mål
Sygefravær
Kompetenceudvikling
Økonomistyring
Alle mål
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Vurderingsskala

Vægte

I alt
865

Kvantitativ
Kvantitativ
Kvantitativ
Enten/eller
Enten/eller
Kvantitativ
Skøn
Skøn
Skøn

250
250
250
10
10
5
30
30
30
40

Enten/eller
Enten/eller

20
20

Enten/eller
Skøn

20
30
45

95

Skøn

1000

1000
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Kortlægning af opgaver – opgavekataloget

1. Indledning
En forudsætning for at vurdere, hvorvidt der eksisterer udbudsegnede
ydelser og/eller aktiviteter i en institution er, at der foretages en kortlægning af institutionens opgaveportefølje. Hvordan denne kortlægning finder sted er op til den enkelte institution.
En måde at gøre dette på er at udarbejde et såkaldt opgavekatalog. Et
opgavekatalog er en fuldt dækkende liste over en institutions ydelser, aktiviteter og enheder1. Forskellen mellem et opgavekatalog og et opgavehierarki er, at kataloget alene oplister aktiviteter og/eller ydelser på et givet
aggregeringsniveau, mens hierarkiet ordner de forskellige opgaver i grupper, etableret efter aggregeringsniveau, og søger at relatere de enkelte aktiviteter, ydelser, produkter og effekter til hinanden, jf. afsnit 3.6.
Den afgrænsning af aktiviteter og/eller ydelser, der finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af et opgavekatalog, kan også anvendes i et opgavehierarki. Opgavekataloget kan således være et første skridt mod opstillingen af et egentligt opgavehierarki.
Udarbejdelse af et opgavekatalog er én af flere mulige fremgangsmåder,
hvormed institutionen kan få et samlet overblik over opgaveporteføljen.
1

Anvendelsen af begrebet ”opgaver” i bilaget adskiller sig derved fra den definition af
opgaver, der anvendes i kapitlerne i vejledningen, da opgavebegrebet normalt ikke omfatter enheder, men kun delaktiviteter, aktiviteter, ydelser og produkter. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at opgavekataloget er én tilgang til at identificere og vurdere
udbudsegnetheden af delaktiviteter, aktiviteter, ydelser og produkter. I den henseende er
det praktisk at inkludere organisatoriske enheder, da disse varetager afgrænsede pakker af
delaktiviteter, aktiviteter, ydelser og produkter, hvis udbudsegnethed kan vurderes samlet.
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Når institutionen skal vurdere, hvorvidt institutionen har opgaver, der
kan være egnede til et udbud, skal man være opmærksom på, at begrebet
”opgaver” kan have flere betydninger. Man kan sige, at det handler om at
betragte og gennemlyse sin organisation ud fra forskellige synsvinkler.
Som udgangspunkt kan opgaver defineres på følgende tre måder:
Tre dimensioner af opgaver
1.

Opgaverne betragtes som organisatoriske enheder – fx et kontor, en afdeling, et
sekretariat, et bibliotek eller et værksted – eller i visse tilfælde hele institutionen. En
organisatorisk enhed udgøres af en organisatorisk afgrænset pakke af delaktiviteter,
aktiviteter, ydelser og produkter, hvis udbudsegnet kan vurderes samlet.

2.

Opgaver kan betragtes som ydelser. Ydelser er samlinger eller bundter af aktiviteter
organiseret med henblik på at levere et bestemt produkt. Eksempler omfatter udbetaling af tilskud af en bestemt type, tilrettelæggelse af en kampagne eller implementering af et afgrænset udviklingsprojekt osv.

3.

Opgaver kan anskues som en række aktiviteter. Aktiviteter er grupper af handlinger, som medgår til tilvejebringelsen af opgaver. Eksempler på aktiviteter omfatter
rengøring, personaleledelse, journalisering og analysearbejde osv.

Tankegangen kan illustreres på denne måde:
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Tre dimensioner af opgaver – tankegang
Institutionens
enheder

1. kontor

2. kontor

ITsekretariat

Regionskontor

Analyser
Dataindsamling

Institutionens
aktiviteter

Database
Afgørelser

Institutionens
ydelser

Fysisk
kontrol

Tilsyn

Alle tre måder at betragte institutionens opgaver på – enheder, ydelser og
aktiviteter – kan indgå, når institutionen skal kortlægge sine opgaver, da
det principielt vil være muligt at identificere udbudsegnede opgaver på
hver af de tre måder.
Ydelser og aktiviteter er forholdsvis objektive størrelser, som er nødvendige for at løse institutionens opgaver, mens de organisatoriske enheder og strukturen kan ændres.
I det ovenstående eksempel skal institutionen overveje følgende:
•

Kan IT-sekretariatet som en ”enhed” i institutionen udbydes med de
aktiviteter, sekretariatet bidrager med til bl.a. institutionens tilsynsopgave?

•

Kan den dataindsamling, der udføres af 2. kontor, udbydes – eventuelt sammen med andre af institutionens dataindsamlingsopgaver?
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•

Kan den samlede tilsynsopgave udbydes – med alle de aktiviteter, der
pt. udføres af de fire enheder?

Der skal derfor i hver enkelt institution udarbejdes en egentlig liste for
hver af de tre typer opgaver. Disse tre lister udgør tilsammen det, som kan
kaldes institutionens ”opgavekatalog”.
Opgavekataloget

Opgavekataloget

Institutionens
enheder
1.
2.
3.
4.

xx
xx
xx
xx

Institutionens
ydelser
1.
2.
3.
4.

xx
xx
xx
xx

Institutionens
aktiviteter
1.
2.
3.
4.

xx
xx
xx
xx

De tre lister i opgavekataloget beskrives nærmere i de følgende afsnit og
illustreres med eksempler fra nogle af de institutioner, der har indgået i
undersøgelsen, som vejledningen bygger på.
Det skal understreges, at opgavekatalogerne varierer i indhold, omfang og
detaljeringsniveau – hvilket netop afspejler det faktum, at opgavekatalogerne illustrerer forskellige typer af institutioner med forskellige opgaver,
strategier og styringshensyn.
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2. Institutionens enheder
Et udbud af en institutions opgaver kan tage udgangspunkt i en organisatorisk tilgang, hvor det er den enkelte enhed (med de opgaver og aktiviteter, der henhører under denne enhed), der udbydes. Traditionelle eksempler kan være kantiner, trykkerier, værksteder, bogholderier, laboratorier,
sekretariater, skrankefunktioner eller IT-enheder.
Det er en relativt enkel opgave at opliste enheder, under den enkelte institution. Udgangspunktet vil normalt være den eksisterende organisationsstruktur i institutionen (organisationsdiagrammet).
Som eksempler er der herunder for henholdsvis Vejdirektoratet og Det
Kongelige Bibliotek udarbejdet en liste over institutionens enheder:
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Katalog over enheder
Vejdirektoratet
Direktion
Personale
Økonomi
Sekretariat
Veje og trafik
Myndighed
Vejstandarder
Trafik
Vej- og trafikplan
Vejanlæg
Planlægning
Projekt og udbud
Areal og naboer
Tilsyn og kontraktstyring
Projekter
Vejdrift
Trafikal drift
Vej- og broteknisk drift
Vej- og trafikinformation
Distrikter
Informatik
Infrastruktur
Vejforvaltningssystemer
Kommunikation og web
Vejteknisk institut
Asfalt
Materiale
Rådgivning og målinger
Marked
Marketing
Salg af rådgivning og undervisning

Det Kongelige Bibliotek
Pligtafleveringsafdelingen
Publikumsafdelingen
Specialsamlinger
Håndskriftsafdelingen
Kort- og Billedafdelingen
Musik- og teaterafdelingen
Orientalsk og Judaistisk Afdeling
Kulturafdelingen
Dokumentations- og digitaliseringsafdelingen
Hovedsamlings- og dokumentafleveringsafdelingen
Biblioteksindkøbsafdelingen
Bevaringsafdelingen
EDB-afdelingen
Forskningsafdelingen
Administrationsafdelingen
Teknik
Driftsafdelingen
Bygningsdriftsafdelingen
Sikringsafdelingen

3. Institutionens ydelser
Et udbud kan endvidere tage udgangspunkt i de enkelte, afgrænsede ydelser, som institutionen leverer.
Ydelser er et bredt begreb, der kun kan defineres for hver enkelt institution. En institutions ydelser er ikke altid veldefinerede. De kan i et vist
omfang være beskrevet i institutionens lov- eller regelgrundlag, eller de
kan være defineret som de produkter, institutionen leverer til omgivelser166
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ne. Institutioner, der har indarbejdet formålskontering i deres økonomistyring, vil ofte kunne anvende disse konti/segmenter som udgangspunkt
for at fastlægge deres ydelseskatalog.
Ydelser kan ikke altid udledes af en institutions organisationsstruktur –
mange ydelser produceres med bidrag fra flere kontorer og enheder i institutionen, som vist i det ovenstående eksempel.
Det datamæssige udgangspunkt for opstillingen af ydelseslisten kan være
den materielle lovgivning for institutionens opgavevaretagelse, hovedformålene på finansloven, sagsfordelingslister i institutionen, virksomhedsplaner, formålskontoplanen, tidsregistreringssystemet mv.
Som eksempler er der herunder for henholdsvis Vejdirektoratet og Det
Kongelige Bibliotek udarbejdet en liste over institutionens ydelser:
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Katalog over ydelser
Vejdirektoratet
Anlæg, planlægning og styring
Udvikling af statsvejnettet
Almen drift
Belægning og striber
Brodrift
Bygværker
Skilte og signaludstyr
Banesignaler
Sikringsanlæg
Vejbestyrelsesopgaver
Tilsyn
Vejregler
Myndighedsopgaver
Trafikanalyser
Trafikplanlægning
Trafikledelse
Statistik
Vedligeholdelse
Vintertjeneste
Sideanlægsdrift
Nabo- og trafikantservice
Trafikinformationscenter
Forskning/udvikling vedr. vejbefæstelser
og broer
Materialekontrol og –drift
Salg af rådgivning (IV)
Salg af målinger
Publikationer
Netportaler (trafik, vejsektor)
Presse/kommunikation
International samordning

Det Kongelige Bibliotek
Primære ydelser
Betjening
Bevaring
Bibliografisk service
Digitalisering
Dokumentlevering
Formidling
Forskning
Kultur
Pligtaflevering
Retrokonvertering
Samlingsopbygning
Generel ledelse og administration
Administration
Generel ledelse
Støttefunktioner
Bygningsdrift
Teknisk Infrastruktur

4. Institutionens aktiviteter
Endeligt kan et udbud tage udgangspunkt i de aktiviteter, der medgår til
løsningen af institutionens ydelser. Det kan være en vanskelig øvelse at
definere en institutions aktiviteter – hvilke processer og aktiviteter indgår
fx ved udbetaling af tilskud af en bestemt type, tilrettelæggelse af en kampagne eller implementering af et afgrænset udviklingsprojekt osv.
Når det er vigtigt at lade institutionens aktiviteter indgå i opgavekataloget, skyldes det, at det ofte vil være nogle af de tværgående processer i de
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statslige institutioner, der vil være relevante at udbyde. Dette gælder også
selvom opgaverne måske er tværgående i forhold til institutionens organisation. Aktiviteter og processerne vil også i flere tilfælde kunne udbydes,
selvom de indgår som en (forberedende) del af en myndighedsopgave.
Udarbejdelsen af listen over aktiviteter i institutionerne handler om at se
på tværs af institutionens måde at arbejde på og at nedbryde institutionens opgaver i delprocesser.
Listen over aktiviteter kan udarbejdes med afsæt i arbejdsprocesbeskrivelser og medarbejdernes kendskab til institutionens aktiviteter og processer.
Som eksempler er der herunder for henholdsvis Vejdirektoratet og Det
Kongelige Bibliotek udarbejdet en liste over institutionens aktiviteter:
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Katalog over aktiviteter
Vejdirektoratet
Datavedligehold/indsamling
WEB-vedligehold
Statistisk udtræk
Helpdesk, support
IT-systemer, drift og udvikling
Tekniske undersøgelser
Udarbejdelse af kravspecifikationer
Projektledelse
Projektering
Projekt-økonomistyring
Analyser
Målinger
Fysisk eftersyn/tilsyn
Materialetekniske forsøg
Journalisering
Sagsbehandling
Generel planlægning
Lov- og regelforberedende arbejde
Bogholderi mv.
Lønadministration
Undervisning/uddannelse
Juridisk rådgivning
Trykkeri/kopiering
Indkøb
Reception
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Det Kongelige Bibliotek
Kontakt til afleveringspligtige
Modtagelse af pligt materiale
Rykker / reklamation
Fordeling af materiale
Udskillelse af dubletter og oplag
Registrering af materiale mono
Registrering af materiale peri
Produktion af nationalbibliografi
Web-vedligeholdelse
Arkivering af materiale (småtryk)
Kapsling af materiale (småtryk)
Magasinering (småtryk)
Vejledning af lånere (småtryk)
Dokumentfremtagelse (småtryk)
Vejledning af lånere
Dokumentfremtagelse åbne hylder
Udlånsnotering
Læsesalsovervågning
REX brugerinterface udvikling
Kontakt til arkivskabere
Kontakt til auktioner og sælgere
Modtagelse af materiale (gaver)
Indkøb af materialer
Fordeling af materiale
Udskillelse af irrelevant materiale
Arkivering af materiale
Kapsling af materiale
Magasinering
Restaurering
Vejledning af lånere
Dokumentfremtagelse
Digitalisering
Web-vedligeholdelse
Forberedelse af udstillinger
Udskillelse af irrelevant materiale
Registrering af materiale
Fordeling af materiale
Udskillelse af dubletter og oplag
Registrering af materiale pligt
Produktion af nationalbibliografi
Retroregistrering af kataloger
Web-vedligeholdelse
Gennemførelse af udstillinger
Forberedelse af koncerter
Gennemførelse af koncerter
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Vejdirektoratet

Det Kongelige Bibliotek
Overvågning af A-etagen
Forberedelse af foredrag
Gennemførelse af foredrag
Forberedelse af omvisninger
Gennemførelse af omvisninger
Medlemsklub-administration
Designudvikling
Produktion af trykte vejledninger m.m.
Udlejning af lokaler
Konservering af materialer
Indbinding af materialer
Teknisk service vedr. bevaring
Analyser af bevaringsforhold
Rådgivning og tilsyn med bevaring
Vejledning og undervisning vedr. bevaring
Indkøb af konventionelle materialer

Det kan være vanskeligt præcist at definere det nødvendige detaljeringsniveau i aktivitetslisten. Detaljeringsniveauet må bero på en vurdering i de enkelte institutioner i forbindelse med udarbejdelsen af opgavekataloget. De præsenterede eksempler på opgavekataloger vil dog kunne
tjene til inspiration og afstemning i forhold til detaljeringsniveauet.
Opdelingen af institutionens opgaver i henholdsvis ydelser og aktiviteter
giver mulighed for at vurdere, om opgaverne kan sammensættes eller opdeles på nye måder. Dette vil kunne medvirke til at identificere mere hensigtsmæssige udbud af opgaver i enten samlede pakker af flere aktiviteter
eller i opdeling af større opgaver i mindre dele, hvoraf nogle delopgaver er
udbudsegnede.
5. Det samlede opgavekatalog for institutionen
Der er flere måder at opbygge opgavekataloger på. Katalogerne kan opstilles som adskilte lister over henholdsvis enheder, ydelser og aktiviteter eller
som en matrix, hvor institutionens ydelser relateres til de enkelte kontorer, og hvor de enkelte ydelser opdeles i konkrete aktiviteter. Den sidste
tilgang, hvor ydelserne kobles til institutionens enheder, og ydelserne opdeles i aktiviteter, må betegnes som den mest grundige, men samtidig
også mest ressourcekrævende tilgang til opstillingen af et samlet opgavekatalog.
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6. Eksempel: Miljøstyrelsens opgavekatalog
Miljøstyrelsens samlede opgavekatalog er præsenteret nedenfor.
Opgavekataloget er udarbejdet på baggrund af:
• Finanslovsoversigten (hovedkonti)
• Interne opgavebeskrivelser og -oversigter
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Eksempel på opgavekatalog: Miljøstyrelsen
Enheder
Økonomikontoret
Personalekontoret
Udviklings- og datakontoret
Kommunikationssekretariatet
Miljøbistand til Østeuropa
Internationalt kontor
Tilsyns- og lovkontoret
Spildevand & vandforsyningskontoret
Industrikontoret
Kontoret for renere produkter
Pesticidkontoret
Kemikaliekontoret
Biocid- & kemikalievurdering
Jordforureningskontoret
Erhvervsaffaldskontoret
Havkontoret
Transport- & luftkvalitetskt.
Husholdningsaffaldskontoret
Klimakontoret
Nordsamarbejde/miljøeksport
Direktionen

Miljøstyrelsen
Ydelser
Betjening af minister og Folketing
Lov- og regelforberedende arbejde
Udstedelse af godkendelser
Opfølgning på lovgivning
Behandling af godkendelses- og
klagesager
Udarbejdelse af cirkulærer,
vejledninger mm.
Strategiarbejde
Deltagelse i internationalt samarbejde
Tilskudsadministration

Aktiviteter
Basisadministration:
Godkendelser
Forespørgsler
Klagesager
Administration af tilskud og
miljøstøtte
Kravfastsættelse
Gebyrfinansieret tilsyn og
kontrol
Opfølgning på lovgivning:
Informationsformidling
Tilsyn og kontrol
Miljødata, statistik, overvågning og beredskab
Gebyrfinansieret tilsyn og
kontrol
Udvikling af viden og kompetence:
Strategier, handlingsplaner
Videnopbygning
Efteruddannelse
Ministerbetjening:
Betjening af minister, Folketing og departement
Udarbejdelse af love og bekendtgørelser
Internationalt arbejde:
Samarbejde i regi af EU
Samarbejde i regi af OECD
Samarbejde i regi af Norden
Samarbejde i regi af øvrige,
herunder FN
Konventionsrelateret samarbejde
Eksportfremme og IDV:
Eksportfremme
IDV
Tilskudsfinansieret virksomhed
Generel ledelse og administration:
Økonomiadministration
Bogholderi og kasse
Personaleadministration
Lønadministration
Hjælpefunktioner:
Journal
Omstilling
Ejendomsadministration
Betjentstue

Miljøstyrelsen har valgt et relativt højt aggregeringsniveau for så vidt angår beskrivelsen af institutionens ydelser og aktiviteter som udgangspunkt
for gennemgangen af udbudsegnede opgaver i institutionen. Det gælder
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fx opgaver som ”godkendelser” og ”miljødata”, som hver især dækker over
en række delopgaver, fordelt på forskellige kontorer (enheder) og ydelser.
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7

Bilag
Vurdering af udbudsegnethed

1. Indledning
I dette bilag præsenteres en metode, som kan danne grundlag for en målrettet og struktureret gennemgang af en institutions opgaver for at identificere opgaver (enheder, ydelser, aktiviteter), som er udbudsegnede.
Når driftsopgaver varetages af offentlige myndigheder, gør en række særlige forhold sig gældende. Der er en politisk, folkevalgt ledelse, som varetager det overordnede ansvar og foretager prioriteringer. Herudover er opgaveløsningen omfattet af de forvaltningsprocessuelle regler i form af forvaltningsloven mv. samt de forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed (magtfordrejning), lighed, proportionalitet mv.
Selvom der ved en udbudsforretning stilles krav vedrørende opgaveløsningen, skal der – når institutionen gennemgår sin opgaveportefølje –
overordnet foretages en afvejning af ovenstående hensyn i forhold til mulige effektiviseringsgevinster og andre fordele, som udbud af en opgave til
en private leverandør kan indebære.
I princippet kan alle offentlige driftsopgaver udbydes og udliciteres, såfremt den nødvendige lovhjemmel sikres. Om en opgave er udbudsegnet
eller ej kan testes ved at gennemføre en udbudsforretning. Det er dog ikke
hensigtsmæssigt at afprøve udbudsegnetheden for hele opgaveporteføljen
ved gennemførelse af et udbud. I praksis er nogle opgaver mere egnede til
udbud end andre, og det vil derfor være en brugbar fremgangsmåde at
gennemgå og vurdere opgaver i forhold til en række kriterier.
Beskrivelser af ydelser og krav til kvalitet af de opgaver, leverandøren skal
varetage, giver et tydeligere og mere gennemsigtigt styringsgrundlag i udgangspunktet. Til gengæld fraskriver institutionen sig den direkte løbende
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styring af driften, ligesom de regler, som gælder for opgaveløsningen, ikke
er de samme som ved offentlig drift.
Når konkurrenceudsættelse gennem udbud anvendes mest hensigtsmæssigt, kan der opnås én eller flere fordele, herunder:
•
•
•
•
•
•

Institutionen kan supplere egne kompetencer med kompetencer hos
private firmaer, som institutionen ikke selv kan eller har ressourcer til
at opbygge og vedligeholde på et tilstrækkeligt højt niveau.
Opgavevaretagelsen kan udvikles og forbedres i kraft af de nye, innovative løsninger, der bibringes fra de private leverandører.
Institutionen kan opnå en højere grad af effektivitet i opgaveløsningen ved at udlægge opgaver til virksomheder, der er specialiserede på
de enkelte områder.
Institutionerne kan opnå en bedre ressource- og kvalitetsstyring, bl.a.
i kraft af de prissætnings- og kvalitetssikringskrav, der ofte følger af en
udbudsforretning.
En institution kan få bedre mulighed for at koncentrere sig om at
vedligeholde og udvikle institutionens centrale kompetencer, der er
afgørende for institutionens mission.
En institution kan effektivisere den samlede opgavevaretagelse i institutionen på grund af en afsmittende effekt fra de private leverandører.

2. Kriterier for udbudsegnethed
Den vægt, der tillægges de enkelte kriterier, bør være afhængig af institutionens mission, vision og strategi samt effektiviseringsstrategien for ministerområdet. I nogle tilfælde bør hensynet til de effektiviseringsmuligheder, der kan ligge i et udbud, vægtes meget tungt, mens hensynet til fastholdelsen af strategiske kompetencer bør vægtes højt i andre tilfælde.
Vurderingen af udbudsegnetheden af institutionens driftsopgaver kan
opdeles i to delprocesser:
For det første gennemføres en sortering af opgaverne i opgavekataloget i
forhold til, hvilke opgaver som er mulige at udlicitere til eksterne leverandører. I denne sortering lægges der vægt på at analysere opgavernes generelle udbudsegnethed, herunder om der er tale om myndighedsopgaver
eller strategiske ledelsesfunktioner, om opgaverne har tilstrækkeligt volu176
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men, om opgaverne er omfattet af regler, der stiller krav om varetagelse i
statslig regi mv. Som det vil fremgå af gennemgangen af de enkelte kriterier, vil der kun i få tilfælde være tale om, at opgaverne ikke er udbudsegnede som sådan.
For det andet kan der i forlængelse heraf gennemføres en sortering af opgaverne i forhold til, hvilke opgaver det er hensigtsmæssigt at udlicitere til
eksterne leverandører. Vurderingskriterierne i denne sammenhæng er
blandt andet, om der vurderes at være effektiviseringsgevinster ved et udbud, hvilke fordele og ulemper udlicitering kan indebære mv.
Kriterierne for en sådan vurdering af opgavers udbudsegnethed, og de
overvejelser en institution kan gøre sig, er beskrevet nedenfor.
Tragtmodellen
Generel egnethed
Opgavens volumen, herunder:
Sammensætning og opsplitning af opgaver
Myndighedsopgave
Politisk styring
Specificerbarhed

Mulige fordele
Effektiviseringsmuligheder
Markedssituation
Kontraktmæssige erfaringer

Mulige problemer
Snitflader
Systemmæssige bindinger
Transaktionsomkostninger
Mulighed for hjemtagelse

Udbudsegnethed
Egnet
Måske egnet
Ikke egnet

Som det fremgår, er der i princippet tale om en ”tragt-model”, hvor der
foretages en successiv frasortering og fokusering på de udbudsegnede opgaver i opgavekataloget.
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Udover en sortering af opgaverne i to grupper bestående af henholdsvis
udbudsegnede og ikke-udbudsegnede opgaver, kan det være en fordel at
arbejde med en tredje kategori bestående af opgaver, som måske er egnede
til udbud. Denne kategori af opgaver består af opgaver, hvor en foranalyse
eller nærmere undersøgelser er nødvendig, før det kan besluttes, om opgaven er udbudsegnet. En opgave kan placeres i gruppen af udbudsegnede
opgaver, selvom opgaven skal modnes, organisatorisk eller på anden vis,
inden der foretages udbud.
Hensigten med tragtmodellen er todelt:
•

Tragt-modellen kan anvendes som et arbejdsredskab for den enkelte
institution (en tjek-liste), når der skal gennemføres en vurdering af de
enkelte opgavers udbudsegnethed. Kriterierne skal således ses som relevante indgange og som praktiske arbejdsspørgsmål i forbindelse med
en konkret vurdering af udbudsegnethed.

•

Tragt-modellen viser, hvor mange kriterier det kan være nødvendigt
at inddrage i vurderingen af udbudsegnetheden. De mange kriterier
skal ikke opfattes som barrierer for udbud, men skal snarere ses som
en del af en eventuel forberedelse af et udbud – dvs. en del af de overvejelser, institutionen skal gøre sig, før der iværksættes et eventuelt
udbud, fx ved ”modning” af en opgave.

Tragt-modellen skal betragtes som en vejledende angivelse og prioritering
af egnethedskriterier. Hvilke egnethedskriterier, der er relevante, vil afhænge af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ved anvendelse af
modellen kan arbejdet med fordel indledes med en fastlæggelse af vurderingskriterierne, idet der i en institution kan være ønsker om at supplere
vurderingskriterierne.
Tragt-modellen er ikke en matematisk model, hvor en driftsopgave er
udbudsegnet, hvis et bestemt antal kriterier er opfyldt. En opgave kan
således være udbudsegnet ud fra langt størstedelen af kriterierne, men
falde på de sidste kriterier, hvis disse er tungtvejende for institutionen i
relation til den vurderede opgave. Omvendt kan der i andre tilfælde være
tale om, at et enkelt kriterium – fx effektiviseringspotentialet – kan være
så afgørende, at et udbud er relevant selvom opgaven ellers ikke er ”generelt egnet”.
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De enkelte kriterier i udbudsvurderingen er uddybet i de følgende afsnit.
For hvert kriterium er der endvidere angivet to bokse.
En vejledende tjekliste, som institutionen kan bruge som retningslinje i deres vurdering
af de enkelte opgavers udbudsegnethed.

En række måder, hvorpå institutionen kan modne de enkelte opgaver, så der inden for
en tidsperiode kan foretages udbud.

2.1. Myndighedsopgaver1
Opgaverne i opgavekataloget skal først og fremmest gennemgås for at
identificere institutionens myndighedsopgaver, som af hensyn til borgernes retssikkerhed ikke kan varetages af private firmaer, medmindre der i
lovgivningen er givet særlig hjemmel til det.
På tilsvarende måde skal det for opgaven undersøges, om der er andre
lovgivningsmæssige barrierer for at udbyde opgaven – fx regler, der er til
hinder for udveksling af persondata.
I mange tilfælde kan myndighedsdelen af en opgave afgrænses fra den
udbudte del af opgaven og varetages som en del af bestilleropgaven. Mange opgaver vil indeholde et element af myndighedsudøvelse, hvilket ikke
pr. automatik forhindrer gennemførelse af et udbud, idet opgaven kan
afgrænses på en måde, så der tages højde for myndighedsopgaven.
Biblioteksstyrelsen
Biblioteksstyrelsen varetager administrationen af biblioteksafgiftsloven, som sikrer fordelingen af biblioteksafgifter til alle involverede forfattere. Som forudsat i loven er indsamling af grundlæggende data til beregning af biblioteksafgift, behandling af disse og
udbetaling til de enkelte modtagere i videst muligt omfang automatiseret. Rådighedsbeløbene fordeles efter loven på grundlag af ansøgninger og i enkelte tilfælde skøn. En
mindre del af det administrative arbejde består af overvågning og kontrol af
dataindsamlingen. Opgaven kan således i princippet opdeles i en myndigheds- og en
ikke-myndighedsopgave.

1

Definitionen af en myndighedsopgave kan læses ud af professor Dr. jur. Bent Christensens responsum til Udliciteringsrådet ”Myndighedsopgaver og udlicitering”, 1997.
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For at en opgave kan betegnes som udbudsegnet, er det nødvendigt at
kunne trække grænsen mellem rollen som myndighed og rollen som
driftsoperatør. Som led i udbudsvurderingen eller en efterfølgende forundersøgelse skal grænsen mellem, hvad der er en myndighedsopgave, og
hvad der ikke er det (typisk drift), fastlægges – for eksempel når det drejer
sig om sagsforberedelse, tilsyn og kontrol.
I et vist omfang vil det være lovligt at overlade sagsforberedelsen til private firmaer, hvis det ikke har indflydelse på processen eller afgørelsen. Eksempelvis varetager godkendte private laboratorier analyser som led i
myndigheders sagsforberedelse. Omfanget af myndighedsudøvelse i sagsforberedelsen varierer, og for visse typer sagsforberedelse er der ikke myndighedsudøvelse.
Tilsyn og kontrol befinder sig i gråzonen mellem myndighedsudøvelse og
drift. Det er en myndighedsopgave at iværksætte kontrol og at foretage
opfølgningen i form af eksempelvis en tilladelse eller et påbud. Selve udførelsen af kontrolarbejdets tekniske arbejdsopgaver kan imidlertid overlades til private firmaer, såfremt myndighedsopgaven kan afgrænses og
varetages selvstændigt og betryggende af myndigheden. Udførelsen af
kontrolarbejdet og varetagelsen af myndighedsopgaven kan dog også være
integrerede arbejdsprocesser. I disse tilfælde er det ikke muligt at udbyde
og udlicitere sagsforberedelsen.
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet
For Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale tilsyn er det klart udtrykt i lovgivningen, at opgaven skal varetages af det offentlige. Det kommunale tilsyn er derfor en
myndighedsopgave, som ikke kan overlades til private.
For nogle opgaver er det indlysende, at der er tale om klare myndighedsopgaver, men
der er også gråzoner, hvor det kan være vanskeligt at vurdere, om en konkret del af en
opgave er drift eller en myndighedsopgave.
Eksempler på klare myndighedsopgaver er udfærdigelse af konkrete retsakter, der giver
borgere og virksomheder rettigheder og/eller pålægger dem pligter. Udstedelse af konkrete og generelle forvaltningsakter er myndighedsopgaver, eksempelvis konkrete afgørelser med hensyn til tilladelser, godkendelser, dispensationer, forbud og påbud.
Det er kendetegnende, at klare myndighedsopgaver ofte hænger tæt sammen med
driftsopgaver, som godt kan udbydes og udliciteres. Selvom en opgave overordnet betragtet fremstår som en myndighedsopgave, kan de tekniske dele af eksempelvis en
tilsynsopgave varetages af private firmaer. Selve myndighedsbeslutningen vedr. tilsynets
iværksættelse og afgørelsen på baggrund af tilsynsresultaterne fastholdes i offentligt regi.

Rigspolitiet
For Rigspolitiet har en gennemgang af opgavekataloget vist, at udstedelse af pas og
kørekort samt registrering af biler kan betragtes som myndighedsopgaver. Udbud og
udlicitering af disse opgaver vil derfor kræve lovændringer. Den fysiske produktion af
disse dokumenter vil dog kunne udliciteres, hvilket allerede er tilfældet for produktion
af nummerplader.

Fødevareministeriet
Der er mulighed for at adskille myndighedsopgaven fra de tilhørende driftsopgaver i
forbindelse med eksempelvis Fødevareministeriets tilsyn med produktion af fødevarer.
Den fysiske kontrol (dataindsamling, kontrolbesøg, rapportering mv.) kan her på visse
områder gennemføres af eksterne leverandører netop fordi, der kan opstilles relativt
præcise kriterier for hvilke forhold der skal undersøges, og hvilke standarder mv., den
enkelte producent skal leve op til. Den egentlige godkendelse, idømmelse af sanktioner
mv. er imidlertid traditionelle myndighedsopgaver, der skal varetages af den offentlige
myndighed selv (Fødevareministeriet).

I vurderingen af opgaver i relation til myndighedsaspektet indgår i mange
tilfælde også en vurdering af, om der er tale om sagsforberedelse, hvor der
stilles krav om væsentlig udøvelse af skøn. Generelt vil sådanne opgaver i
mindre grad være udbudsegnede, idet sagsforberedelsen vil være vanskelig
at beskrive præcist samt at adskille klart fra selve myndighedsopgaven.
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Selvom opgaven ikke er en egentlig myndighedsopgave, kan der ved udførelsen af visse opgaver være særlige sikkerhedskrav, som i praksis kan begrunde at beholde myndighedsansvar for udførelsen af opgaven. Selvom
der kan stilles vidtgående sikkerhedskrav til virksomheder, kan karakteren
af sikkerhedskravene til en ekstern leverandør og omkostningerne ved
myndighedens kontrol af, om kravene overholdes, gøre opgaven mindre
hensigtsmæssig at udbyde til private leverandører.
En institution kan i forbindelse med vurderingen af de enkelte opgaver
overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at tage initiativ til at tilvejebringe lovhjemmel til at kunne foretage udbud. Det vil kunne være relevant
for myndighedsopgaver, hvor borgere og virksomheders retssikkerhed kan
sikres relativt enkelt gennem en kontrakt, fx fordi at myndighedsopgaven
er afgrænset, og er baseret på objektive kriterier, hvor der er intet eller
meget begrænset skøn involveret.
Tjekliste. Myndighedsopgaver
• Er opgaven en klar myndighedsopgave?
• Hvilke dele af opgaven vedrører myndighed henholdsvis drift?
• Kan myndighedsopgaven klart afgrænses?
• Kan den resterende del af opgaven varetages af en ekstern leverandør?
Muligheder for modning. Myndighedsopgaver
Såfremt myndighedsaspektet er en barriere for et udbud af en opgave, kan
institutionen overveje følgende skridt:
•
•

At etablere den fornødne lovhjemmel for udbud og udlicitering af
opgaven
At udskille den del af opgaven, der er en myndighedsopgave, fra de
øvrige dele af opgaven

2.2. Opgavens volumen
En konkret opgave (uanset om det er en ”enhed”, en ”aktivitet” eller en
”ydelse”) skal vurderes i forhold til, om opgaven har en tilstrækkelig stor
volumen. Volumen måles normalt i antallet af årsværk forbundet med
opgaveløsningen. Opgaven skal have en volumen, der medfører, at udbud
kan være relevant.
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Ved vurderingen af opgavens volumen frasorteres mindre opgaver, hvor
omkostningen ved at gennemføre en udbudsforretning og efterfølgende
opfølgning af opgavens udførelse ikke står i et rimeligt forhold til den
forventede gevinst. I forhold til volumen er det vigtigt – både mellem
institutioner på det enkelte ministerområde og på tværs af ministerområderne – at vurdere og afsøge mulighederne for at foretage fællesudbud.
Ved at samle udførelsen af flere mindre ensartede opgaver kan der opnås
tilstrækkeligt volumen til gennemførelse af udbud.
Der findes ikke en fast bagatelgrænse, som kan anvendes ved frasortering
af mindre opgaver. Et udbud kan således omfatte ganske få medarbejdere.
Det Kgl. Musikkonservatorium
Som et eksempel på en relativt lille opgave, som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har fundet relevant at udbyde og rekvirere hos private klaverstemmere, er stemning og vedligeholdelse af konservatoriets flygler og klaverer. Opgaven svarer til ca. to
årsværk.

Opgavens volumen er også en vigtig vurderingsparameter i forhold til, om
opgaven har markedsmæssig interesse eller ej. Der skal for private virksomheder være et forretningsmæssigt perspektiv, idet virksomhederne har
transaktionsomkostninger ved såvel tilbudsgivning som den løbende opfølgning på opgaven.
Tjekliste. Volumen
Vurderingen af en opgaves udbudsegnethed kan tage udgangspunkt i
følgende arbejdsspørgsmål:
•
•
•

Hvor mange årsværk er der knyttet til opgaven?
Hvilken økonomi er der knyttet til opgaven?
Står omkostningen ved at gennemføre en udbudsforretning og efterfølgende opfølgning af opgavens udførelse i et rimeligt forhold til den
forventede gevinst (besparelse, kvalitetsforøgelse etc.)?

Muligheder for modning. Volumen
• Institutionen kan overveje at udbyde opgaven i fællesskab med andre
institutioner, således at opgaven får en størrelse, der er attraktiv for
andre leverandører, og således at transaktionsomkostningerne minimeres for den enkelte institution.
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•

Institutionen kan anvende erfaringer, udbudsmateriale mv. fra andre
institutioner, der har gennemført lignende udbud, for at reducere
transaktionsomkostningerne.

2.3. Sammensætning og opsplitning af opgaver ved udbud
Anvendes en multidimensionel tilgang, som fx et opgavekatalog med
ydelser, aktiviteter og enheder til at få et overblik over opgaveporteføljen,
er det et godt fundament for at undersøge mulighederne for at sammensætte og opsplitte institutionens opgaver på en ny måde med henblik på
et eventuelt udbud.
Sammensætning af opgaver
Ved sammensætning eller bundtning af opgaver vil formålet være at sammensætte den udbudte opgave på en måde, som gør at markedet kan udnyttes bedst muligt. Fordelene ved at sammensætte opgaver i relation til
udbud omfatter bl.a. muligheder for at udnytte stordriftsfordele til at
opnå prisfordele i forbindelse med en konkurrenceudsætning, og mulighed for at gøre opgaven mere interessant at byde på for en privat leverandør gennem at skabe en større volumen og/eller bedre mulighed for innovation i opgavevaretagelsen.
Ved en gennemgang af ydelser og aktiviteter vil det være muligt for institutionen at identificere ydelser og aktiviteter, som eventuelt kan sammenlægges i forbindelse med et udbud. Dette gælder for ydelser/aktiviteter,
som indenfor organisationen:
•
•

Bliver duplikeret.
Er komplementære.

At aktiviteterne/ydelserne bliver duplikeret indebærer, at ensartede ydelser/aktiviteter gennemføres i flere enheder eller i forhold til flere ydelser,og dermed vil kunne samles enten internt i organisationen eller i forbindelse med et udbud af aktiviteten/ydelsen.
At aktiviteterne/ydelserne er komplementære indebærer, at aktiviteterne/ydelserne naturligt følger i umiddelbar forlængelse af hinanden på en
måde, så de i forbindelse med en udlicitering vil kunne udbydes sammen.
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Ved sammenlægning af ydelser, som udbydes samlet, kan der tages udgangspunkt i erfaringerne med såkaldt ”bundling”. Bundling består i, at
produkter, der tilhører hvert sit produktmarked, kobles sammen ved indkøb eller i salgssituationen.
Traditionelt har mange serviceydelser været udbudt enkeltvist og afgrænset, fx rengøring. De senere år har der været stigende opmærksomhed
omkring fordelene ved at udbyde flere serviceopgaver samlet med henblik
på varetagelse efter koncepter som fx Facility Management eller servicepartnerskaber. Sådanne aftaler er eksempelvis indgået for institutioners
samlede servicefunktioner, herunder rengøring, vedligeholdelse af grønne
områder, tekniske vedligeholdelsesopgaver mv.
Bundling er tillige relevant på IT-området, hvor ydelser på softwareområdet kan være bundling af software med andet software eller med hardware.
Blandt fordelene ved bundling er synergieffekter, større besparelser samt
reduktion af antallet af indgåede leverandørkontrakter og dermed samarbejdsrelationer, som skal håndteres. En tilsvarende ulempe er, at der kan
være risiko for, at leverandørfeltet begrænses til større virksomheder.
Bundling kan holde mindre og mellemstore virksomheder ude af markedet.
I det følgende er der givet en række eksempler på opgaver, som henholdsvis duplikeres og er komplementære, og som derfor hensigtsmæssigt kan
sammensættes eller udbydes i pakker i forbindelse med et udbud.
Fælles udbud i Dansk Meteorologisk Institut
DMI har samlet og udliciteret driften af 5 radiosondestationer i Grønland til én virksomhed. Tilsvarende har DMI udliciteret driften af 4 indenlandske vejrradarer. Der er
tale om et meget specialiseret område, hvor samdrift giver store logistiske og administrative fordele.

Driftscenterløsning i statsamterne
På flere ministerområder sker en samling af administrative opgaver i administrative
driftscentre. Et eksempel er Indenrigs- og Sundhedsministeriets driftscenterløsning for
statsamter og flere mindre institutioner, som samlet betyder, at opgaveløsningen får en
stor volumen og samtidigt kan løses mere driftssikkert og på et kvalitativt højere niveau.
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Institutionen skal i forbindelse med afgrænsning og sammensætning af
opgaver sikre sig, at ulemperne ved tab af interne synergieffekter samt
muligheden for at fastholde vigtige faglige kompetencer i institutionen
som følge af et udbud kommer til at stå mål med gevinsten ved udbuddet.
Opsplitning af opgaver
Opsplitning af opgaver i mindre dele kan være relevant at overveje i de
tilfælde, hvor en række af aktiviteterne i en ydelse er karakteriseret ved at
være:
• Myndighedsopgaver, som skal varetages in-house.
• Opgaver som er nødvendige for at fastholde strategiske kompetencer
i institutionen.
• Opgaver som ved lov er pålagt institutionen.
• Opgaver som er for omfattende at matche samlet for en ekstern leverandør.
En opsplitning af opgaver i delopgaver indebærer, at aktiviteter i en opgave, som specifikt knytter sig til bl.a. myndighedsopgaver eller fastholdelse
af organisationens strategiske kompetencer, fortsat kan løses in-house,
mens alle øvrige elementer i den sammenhængende opgave vil kunne
udbydes eksternt – enten samlet eller som delprojekter. Dette kunne fx
indebære, at sagsforberedende arbejde blev udbudt og udliciteret, mens
selve vurderings- og afgørelsesopgaven (myndighedsopgaven) fortsat blev
løst af institutionens medarbejdere.
Eksempler på opsplitning af opgaver i mindre delopgaver er opstillet
herunder.
Vejdirektoratets administration af ”vejregler”
Vejdirektoratet er ansvarlig for administrationen af de såkaldte ”vejregler”, dvs. regler og
normer for anlæg, vedligeholdelse og drift af offentlige veje. Da opgaven omfatter regelfastlæggelse og –udstedelse, er der tale om en myndighedsopgave. Vejdirektoratet har
udliciteret den sagsforberedende del og sekretariatsbetjeningen af vejregelområdet,
hvilket indebærer, at processtyringen og den faglige betjening af de mange arbejdsgrupper på området nu varetages af private virksomheder og en række underentreprenører.
Det er således kun den overordnede koordinering og den egentlige regeludstedelse, der
varetages af direktoratet. Denne del udgør den egentlige myndighedsopgave, som ikke
kan udbydes og udliciteret.
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Udskillelse af myndighedsopgaver i Frederiksberg Kommune
Som et led i kommunens udbudspolitik blev det besluttet at udlicitere den kommunale
”Debitorgruppes” arbejdsopgaver. En foranalyse identificerede en række myndighedsopgaver blandt debitorgruppens samlede opgaveportefølje. På baggrund af foranalysen
var det muligt at identificere og adskille myndighedsopgaverne fra driftsopgaverne.
Kommunen besluttede efterfølgende at udskille myndighedsopgaverne og samle dem i
en adskilt enhed, hvorefter hele den øvrige opgaveportefølje kunne udbydes.

Udlicitering af Navision Stat i Trafik- og Videnskabsministeriet
Trafikministeriet og Videnskabsministeriet har valgt at udlicitere selve driften af Navision Stat i en såkaldt ASP-løsning til en privat leverandør. Udliciteringen indebærer, at
hele den løbende drift af Navision Stat-systemet håndteres af den eksterne leverandør,
mens systemudvikling, specialapplikationer mv. fortsat kan fastholdes internt i ministerierne.

Tjekliste. Sammensætning og opsplitning af opgaver ved udbud
• Har institutionen ensartede opgaver i flere afdelinger/enheder, der
meningsfuldt vil kunne samles i et fælles udbud?
• Har institutionen forskellige typer opgaver – fx IT-opgaver eller tekniske opgaver – der kan ”bundtes”, så de sammen kan løses af en privat leverandør?
• Løser institutionen større opgaver, der meningsfuldt kan opsplittes (fx
i en strategiske opgaver og en understøttende opgave), således at dele
af opgaven kan udbydes?
Muligheder for modning. Sammensætning og opsplitning af
opgaver ved udbud
• Institutionen kan i sin kortlægning af opgaver være opmærksom på
mulighederne for at ændre sin organisering af opgaverne, således at en
samling af opgaver på tværs af institutionen – eller på tværs af flere institutioner – bliver mulig.
• Institutionen kan aktivt arbejde med en opdeling af opgaver, der ellers
traditionelt hører sammen organisatorisk. Der kan fx være tale om at
adskille opgaverne organisatorisk og kompetencemæssigt i henholdsvis
en ”drifts-” og en ”myndighedsfunktion”, eller i en ”tilsynsfunktion”
og en ”udførende funktion”.
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•

Institutionen kan afsøge markedet for leverandører, der kan levere fx
Facility Management af en bredere vifte af opgaver, som fx service- eller IT-opgaver.

2.4. Styringshensyn
Opgaverne i opgavekataloget kan gennemgås for at undersøge, om der for
de enkelte opgaver er særlige styringsmæssige hensyn, som gør ekstern
varetagelse mindre hensigtsmæssig eller gør at opgaven er uegnet til udbud.
Når en driftsopgave udliciteres til en ekstern leverandør, er ledelsens mulighed for løbende at øve indflydelse på opgaveløsningen begrænset af
kontrakten. En kontrakt bør udformes, så der er ændringsbestemmelser,
der tager hensyn til udviklingsbehov og ændrede omverdens forudsætninger i kontraktperioden (fx ændret dansk eller international lovgivning
eller væsentlige variationer i opgavemængden).
Ikke desto mindre er det mere omstændeligt at ændre målene for opgaveløsningen mv., hvis der foreligger en kontraktmæssig binding. Omvendt
indebærer et udbud med indgåelse af kontrakt, at der fastsættes krav til
kvalitet mv. i udbudsmaterialet. Dermed kan styringen af opgavevaretagelsen forbedres i forhold til udgangssituationen. Også dette styringshensyn kan spille ind ved vurderingen af en opgaves udbudsegnethed.
Ved gennemgang af opgaverne skal det iagttages, at egenskaberne ved en
opgave kan være af en særlig politisk, strategisk eller taktisk karakter, som
gør det mest hensigtsmæssigt, at opgaven løses af institutionen selv.
Opgaver kan være underlagt løbende, direkte politisk kontrol, som følge
af opgavens karakteristika. Sådanne opgaver er mindre egnet til udbud.
Foretages der fra Folketingets side ofte indgreb, som har betydning for
opgavens løsning, kan det ligeledes være uhensigtsmæssigt med en ekstern
kontraktbinding.
Et andet styringshensyn er, at institutionen har det nødvendigt beredskab
til at kunne sikre forsyningssikkerheden på et område.
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Udlicitering af miljømærker i Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen har udliciteret administrationen af EU’s miljømærke ”Blomsten” og det
nordiske miljømærke ”Svanen”. De foreløbige erfaringer viser, at denne administration
stiller krav om en række opfølgende aktiviteter i Miljøstyrelsen for at sikre, at de gældende kriterier, standarder mv. overholdes.

Asylsager i Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsens behandling af asylsager er undergivet stor politisk opmærksomhed og er tilsvarende underlagt en række løbende justeringer. Der er et konstant behov
for at kunne foretage løbende justeringer i sagspraksis og for en tæt dialog med departementet, ministeren og Folketinget.

Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen varetager myndighedsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber mfl. Opgaverne omfatter navnlig tilsyn og rådgivning i forhold til den
forebyggende og afhjælpende indsats samt koordinering af planlægningen af den civile
sektors beredskab. Endvidere leder Beredskabsstyrelsen det statslige regionale redningsberedskab, der har som hovedopgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet
samt at varetage statens operative opgaver i det samlede redningsberedskab, herunder i
forbindelse med internationale opgaver. Endelig har styrelsen ansvaret for de beredskabsfaglige uddannelser og kurser, hvoraf en række gennemføres på styrelsens skoler.
Udviklingen på beredskabsområdet er reguleret i flerårige politiske aftaler – senest aftalen af 21. juni 2002 om redningsberedskabet efter 2002, der omfatter perioden 2003–
2006.

Tjekliste. Styringshensyn
• Har opgaven særlige egenskaber af politisk, strategisk eller taktisk
karakter, som gør den uegnet til udbud?
• Er der særlige styringshensyn, som kan begrunde ekstern varetagelse?
• Er opgaven nogenlunde stabil over tid, eller ændrer kravene til opgaveløsningen sig ofte?
• Kan der formuleres ændringsbetingelser i en kontrakt, som modsvarer
et evt. behov for ændringer?
Muligheder for modning. Styringshensyn
• Institutionen bør overveje, om alternativer til de mere traditionelle
kravspecifikationer i udbuddet kan erstattes af andre typer af offentligt-privat samarbejde, hvor der indbygges en højere grad af fleksibilitet i opgaveløsningen, både kvalitativt og kvantitativt. En mulighed
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kan være partnerskabsaftaler, der baseres på en løbende dialog om og
udvikling af opgavemængde og -indhold frem for á priori specificerede opgaver.
2.5. Opgavens afgrænsning og specificering
Dette vurderingskriterium vedrører muligheden for dels at afgrænse opgaven fra tilstødende opgaver, som ikke skal udbydes, og dels at specificere opgaven i adskilte ydelser og aktiviteter.
Afgrænsning af opgaven vil altid være en opgave, som skal løses ved forberedelse af en udbudsforretning. Der vil for de fleste opgaver være behov
for en præcis afgrænsning, som i de fleste tilfælde vil indebære, at visse
aktiviteter flyttes til en enhed, som ikke berøres af udbuddet. I de tilfælde,
hvor en enhed påtænkes udbudt, skal bestillerfunktionen udsondres fra
enheden og placeres i en anden enhed. Bestillerfunktionen består i at fastlægge kvalitet, opfølgning mv. for ydelser og aktiviteter, der skal udbydes.
Det skal vurderes, om det er muligt at specificere kravene til ydelser og
kvalitet på en måde, så der kan indgås en ekstern kontrakt med mulighed
for efterfølgende at følge op på kravene. Alle opgaver har særlige egenskaber, som det skal være muligt at formulere krav til, for at udbud er hensigtsmæssig.
Opgaver der er vanskelige at specificere
En række opgaver i departementer og styrelser er meget vanskelige på forhånd at kravspecificere, idet deres omfang, hyppighed, kompleksitet og krav til kompetencer og
viden vanskeligt kan forudsiges.
Det kan fx dreje sig om følgende typer opgaver:
• Udviklingsarbejde
• Lovforberedende arbejde
• Udvalgsarbejde
• Ad hoc-sagsbehandling

Kravspecifikation af en opgave er en naturlig del af en udbudsforberedelse. Udarbejdelse af en opgavebeskrivelse og en kravspecifikation kan være
mere eller mindre kompleks og kræve varierende grader af fagekspertise,
men er i de fleste tilfælde muligt, evt. med anvendelse af ekstern konsulentbistand.
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Laboratorieopgaver i Fødevareministeriet
I overvejelserne hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indgår udbud af
visse laboratorieopgaver. Såfremt laboratorieopgaver indgår som en integreret del af
løsningen af en forskningsopgave, udvikles opgaven undervejs i en dialog mellem forsker og laboratoriemedarbejder. Opgaven er dermed meget vanskelig at beskrive i
forhold til omfang og kvalitet.

Vurderingen af mulighederne for at specificere en opgave bør tage udgangspunkt i de ydelser, som skal leveres, samt de resultater og effekter,
som opgaveløsningen skal medføre. I de fleste tilfælde vil det være uhensigtsmæssigt at specificere ”input-siden”, herunder fx arbejdsprocesser,
medarbejdere, tidsforbrug, kompetencer, IT-understøttelse og ledelsesindsats. Der kan være opgaver, hvor krav til arbejdsprocesser mv. er nødvendige, men ofte er leverandørens metodefrihed en forudsætning for
effektiviseringsgevinster.
Kravspecifikationen udarbejdes i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet, men der skal foretages en indledende vurdering af, om
opgaven kan beskrives tilstrækkeligt med hensyn til omfang, kvalitet og
service.
Det er ikke nødvendigvis et krav til en opgave, at den skal kunne beskrives og specificeres helt præcist og detaljeret i et udbudsmateriale. Men det
skal være muligt at udarbejde en specifikation, som indeholder hensigtsmæssige kvalitetsmål og målepunkter. For de leverandørfirmaer, som skal
afgive tilbud på opgaven, er det ofte væsentligt for prisfastsættelsen, at
ydelsernes volumen enten beskrives eller kan skønnes.
Tjekliste. Opgavens afgrænsning og specificering
• Kan opgaven afgrænses, så den kan varetages af en ekstern leverandør?
• Kan opgaven beskrives og kravene til varetagelsen specificeres i et udbudsmateriale, så det er muligt at følge op?
• Er det muligt at opgøre eller angive et skøn over produktionsvolumen, så ydelserne kan prisfastsættes?
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Muligheder for modning. Opgavens afgrænsning og specificering
• Der kan i en periode arbejdes med egentlige arbejds- og procesbeskrivelser af de opgaver, der ønskes udbudt, med henblik på at skabe en
intern klarhed over arbejdsgange mv.
• Herefter kan institutionen i en periode operere med intern kontraktstyring som en forberedelse til et udbud. En hensigtsmæssig intern
kontraktstyring vil ”vænne” institutionen til en faktisk kravspecifikation af områderne.
• Som et tredje element kan institutionen operere med intern afregning
for de enkelte opgaver – dvs. i realiteten tilrettelægge sin budgettering
på aktivitetsbaserede principper. Herved opnås en række værdifulde
erfaringer med styringen, specifikationen og prissætningen af de enkelte opgaver.
• Endeligt kan institutionen overveje at anvende partnerskabsmodeller
og andre aftaleformer, der er mere velegnede til opgaver, der er vanskelige at specificere.
2.6. Effektiviseringsmuligheder
Opgaverne i opgavekataloget kan vurderes i forhold til muligheden for at
effektivisere opgavevaretagelsen, fx i form af en produktivitetsforbedring,
en kvalitetsforbedring eller en serviceforbedring.
Udbud finder ofte sted for opgaver, hvor der på forhånd er en formodning om, at der vil være en effektiviseringsgevinst. Det kan skyldes, at der
i en periode har været konstateret driftsmæssige problemer, at der ofte er
budgetunderskud mv.
Der vil ofte (i hvert fald på længere sigt) kunne opnås afledte effektiviseringsgevinster for institutionen, fx i form af en forbedret økonomistyring
eller øget effektivitet i institutionens egen opgavevaretagelse på grund af
afsmitning fra den private leverandør.
Et udbud af en opgave vil ikke nødvendigvis have til formål at finde den
billigste løsning – men derimod den løsning, der bedst afbalancerer de
forskellige effektivitetsdimensioner. Vurderingen af effektiviseringspotentialet er naturligvis centralt i en udbudsproces og vil ofte først kunne foretages endeligt i forbindelse med den konkrete udbudsrunde.
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Blandt de indikatorer og det datagrundlag, der kan anvendes af institutionen i den konkrete vurdering, kan være:
•

Hidtidige erfaringer med effektiviseringer på området – har de fungeret, eller er der behov for at afprøve nye løsningsmodeller?

•

Vurdering af hidtidigt opnåede resultater i forhold til målsætninger og
måltal – er institutionen ikke selv i stand til at indfri de ønskede målsætninger inden for de eksisterende rammer?

•

Mulighed for udvikling af området ved et udbud, fx i forbindelse med
ny IT-understøttelse eller nye innovative løsninger.

•

Benchmarking af produktivitet og målopfyldelse med andre private
og /eller offentlige institutioner på de enkelte områder.

•

Vurdering af hvorvidt eksisterende problemer på området (fx tekniske
eller kompetencemæssige problemer) kan løses via et udbud.

Udbud af kataloger i Biblioteksstyrelsen
Med henblik på en effektiv, prisbillig og hurtig retrokonvertering af kataloger for forskningsbiblioteker besluttede Biblioteksstyrelsen at gennemføre et udbud af kataloger for
6 biblioteker. Derved kunne retrokonverteringen gennemføres hurtigere, end de enkelte
biblioteker selv ville kunne gøre det. Samtidig sparede det fælles udbud ressourcer for
de enkelte biblioteker til eventuelle individuelle, parallelle udbudsforretninger. Endelig
gav det samlede volumen af retrokonvertering anledning til større besparelser for alle
deltagende biblioteker, end det enkelte bibliotek selv havde kunnet opnå.

Udlicitering af bestilling, lagerstyring og distribution af informationsog regelmateriale i Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har udliciteret bestilling, lagerstyring og distribution af sit omfattende
informations- og regelmateriale til en privat leverandør. Opgaven vurderes som sekundær i forhold til direktoratets hovedopgaver, ligesom det forventedes, at man kunne
høste en væsentlig besparelse på en udlicitering.
Det er direktoratets vurdering, at udliciteringen reducerer de hidtidige omkostninger til
denne opgave med 30 pct.
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Udlicitering af oversættelses- og trykkeriopgaver i Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen har efter udliciteringen af sine oversættelsesopgaver erfaret, at kvaliteten
af ydelserne er styrket væsentligt. En udlicitering af styrelsens trykkeopgaver har medført en væsentlig besparelse.

Udlicitering af Internet-server i Dansk Meteorologisk Institut
DMI har udliciteret driften af sin Internet-server. Dette har givet en langt større driftsikkerhed for hjemmesiden i spidsbelastningssituationer (ved truende uvejr). Derudover
har udliciteringen givet mulighed for en billigere serverdrift end tilfældet ville være, hvis
DMI selv skulle løfte opgaven og investere i den nødvendige serverkapacitet.
Udliciteringen har muliggjort, at sjældent forekommende spidsbelastningssituationer
kan håndteres i kraft af den private leverandørs store kapacitet. Alternativet ville være,
at DMI’s egen serverkapacitet af hensyn til disse spidsbelastningssituationer skulle have
været udbygget til et niveau, der i 98 pct. af tiden ville være voldsomt overdimensioneret.

Tjekliste. Effektiviseringsmuligheder
• Er det muligt at opnå en højere grad af målopfyldelse ved et udbud af
opgaven – fx en produktivitetsforbedring, en kvalitetsforbedring eller
en serviceforbedring?
• Er der et uudnyttet effektiviseringspotentiale?
• Er metoder, udstyr, organisation, ledelse mv. tilfredsstillende, eller er
der mulighed for forbedringer?
2.7. Markedssituation
Vurderingen af en opgaves udbudsegnethed kan indebære en vurdering af
markedssituationen for det pågældende område. Dette omfatter en vurdering af, hvorvidt der eksisterer et konkurrencepræget marked med kompetente leverandører, eller hvorvidt et sådant marked eventuelt vil blive
skabt via udbud af den pågældende opgave.
Eksistensen af et marked vil i visse tilfælde være et afgørende kriterium
for, hvorvidt en opgave udbydes eller ej, men det skal understreges, at et
større statsligt udbud på et konkret område i sig selv kan bidrage til at
udvikle et marked for den pågældende ydelse. Et eksempel herpå er markedet for elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer, der i stor
udstrækning er vokset frem i kraft af en stigende efterspørgsel fra den
offentlige sektor.
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En institution kan eventuelt vælge at gennemføre en konkret markedsanalyse på udvalgte opgaveområder. Markedsanalysen kan tjene to formål:
•
•

At afsøge interesse, konkurrenceforhold og kvalifikationer blandt de
eksterne leverandører på markedet.
At bidrage til, at institutionens kravspecifikation og udbud er tilpasset
leverandørernes behov og krav.

Når institutionen gennemfører en udbudsforretning er det vigtigt, at udbudsmaterialet er udformet på en måde, så institutionen ”rammer” markedet. Institutioner med en del udbudserfaring har oplevet udbud, hvor
en del af kravene i udbudsmaterialet eller de ønskede ydelser ikke fuldt ud
matchede markedet for ydelserne. Sådanne forhold kan også afklares i en
markedsanalyse.
En anden erfaring er imidlertid, at markeder ikke altid er synlige eller i
realiteten først skabes, når opgaverne udbydes, dvs. hvor de private leverandører ser en mulighed for at gå ind på et nyt marked. Der kan derfor
på mange områder være god grund til at teste et potentielt marked via et
udbud.
Markedet for tjenesteydelser omfatter et større geografisk område end
Danmark.
Laboratorieydelser i Fødevaredirektoratet
Som led i forberedelsen af et muligt udbud har Fødevaredirektoratet gennemført en
vurdering af markedet for private laboratorieydelser i Danmark og i udlandet. Markedsanalysen har til formål at vurdere leverandørmarkedets kvalifikationer, den konkurrencemæssige situation på dette marked – samt eventuelle leverandørers krav i forhold til et
eventuelt udbud. Markedsanalysen blev gennemført blandt relevante, potentielle leverandører i såvel Danmark som udlandet.
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Tjekliste. Markedssituation
• Er der på forhånd kendskab til private firmaer, som leverer de pågældende ydelser?
• Viser kontakt til brancheorganisationer, at der findes et marked?
• Kan der gennemføres en markedsundersøgelse for at konstatere, om
markedet er til stede, og hvilke præferencer markedsaktørerne har?
• Hvordan skal udbudet konstrueres for at matche markedet?
Muligheder for modning. Markedssituation
• Institutionen kan gennemføre egentlige markedsanalyser, der dels
afdækker leverandør-interesser, dels afdækker leverandørernes eventuelle krav/ønsker til et udbud, og dels afdækker leverandørernes kompetencer.
• Institutionen kan forsøge at modne markedet ved i god tid at
tilkendegive, at man planlægger udbud på konkrete områder.
• Institutionen kan overveje at ”bundte” flere typer opgaver i et fælles
udbud, jf. afsnit 4.1.3. ovenfor, hvorved et udbud kan gøres mere attraktivt for eventuelle leverandører.
2.8. Erfaringer med udbud/kontraktstyring
Et kriterium i vurderingsprocessen er, om der er erfaring med udbud af
den pågældende opgave. Såfremt andre institutioner har gennemført udbud på området, vil opgaven i de fleste tilfælde være udbudsegnet.
Også erfaringer med kontraktstyring af de konkrete opgaveområder kan
være medvirkende til, at en institution vælger at udbyde en opgave. Der
kan således i princippet være tale om både intern og ekstern kontraktstyring – det væsentlige er, at der er erfaringer med at kravspecificere opgaven og måske erfaringer med leverandørerne på markedet på det pågældende område.
Det kan ligeledes være relevant at rette henvendelse til andre institutioner,
som varetager lignende opgaver.
Når en udbudsforretning skal gennemføres, er det ofte relevant at tage
udgangspunkt i tidligere gennemførte udbud på området. Selvom udbudsmaterialet bør udarbejdes specifikt i forhold til den pågældende opgave, kan der hentes inspiration vedrørende opgavebeskrivelser, kravspeci196
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fikation, kontrakt mv. Også af denne årsag er det relevant at kortlægge
erfaringer med udbud for opgaverne i opgavekataloget.
Tjekliste. Erfaringer med udbud/kontraktstyring
• Har institutionen selv eller andre institutioner på ministerområdet
erfaringer med udbud af opgaven?
• Har institutioner i andre ministerier eller andre myndigheder erfaringer med udbud af opgaven?
• Er der gennemført intern kontraktstyring og dermed foretaget beskrivelser af ydelser og kvalitet mv.?
• Hvad viser eventuelle erfaringer, som fremgår af kortlægningen?
Muligheder for modning. Muligheder for modning af opgaven
• Institutionen kan aktivt opsøge erfaringer i andre statslige institutioner med hensyn til udbudserfaringer på de enkelte områder, fx ved at
bruge de netværk mv. som institutionens medarbejdere deltager i.
• Institutionen kan over en periode modne organisationen (i modsætning til opgaven) ved at opbygge de nødvendige udbudskompetencer
in-house, fx i form af juridisk eller teknisk ekspertise.
2.9. Snitflader
Et udbud af en opgave kræver, at opgaven kan identificeres og defineres
relativt præcist.
Et eksempel kan være udskillelse af et afgrænset sæt opgaver såsom dataindsamling og tilhørende databehandling, hvor de samme data også indgår i andre af institutionens opgaver og ydelser. I sådanne tilfælde vil
transaktionsomkostningerne erfaringsmæssigt stige, fordi der også i andre
dele af organisationen vil skulle ske tilpasninger og justeringer, både organisatorisk og forretningsmæssigt.
Snitfladeproblematikken er ofte et væsentligt spørgsmål ved afklaring af
opgavers udbudsegnethed. For de fleste opgaver indgår opgaveløsningen
naturligt i en sammenhæng med løsningen af andre opgaver, og afgrænsningen vil derfor mere være en opgave, der skal løses, end en egentlig barriere. Realiteten er ofte, at der faktisk kan etableres tilstrækkeligt klare
snitflader mellem institutionernes opgaver. Men der vil være tilfælde,
hvor det ikke hensigtsmæssigt kan lade sig gøre.
197

Effektiv opgavevaretagelse i staten

Administration af vejrregler i Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har ansvaret for administration af de såkaldte ”vejregler”. Administrationen af disse centrale regler indebærer en tæt koordinering mellem en række af direktoratets kontorer og afdelinger. Den afdeling, der koordinerede administrationen, var
således et knudepunkt for en række af direktoratets sagsområder. Uanset denne centrale
koordinationsrolle blev det besluttet at udbyde hele sekretariatsdelen af vejregeladministrationen, fordi det blev skønnet, at fordelen ved en udlicitering ville være større end
de interne, organisatoriske omkostninger (snitflade-problemer), som en udlicitering
ville medføre.

Fysisk kontrol i Fødevareministeriet
Fødevareregionerne er på Fødevareministeriets vegne bl.a. ansvarlige for den fysiske
kontrol af det økologiske landbrugs overholdelse af reglerne på dette område. I udlandet
er der flere eksempler på, at denne fysiske kontrolopgave er udlagt til private leverandører. I Danmark udfører ”kontrollørkorpset” imidlertid en række opgaver, der ikke kun
vedrører økologisk landbrug, men også andre former for fysisk kontrol og inspektion,
hvilket gør udskillelsen af denne specifikke opgave vanskelig.

Tjekliste. Snitflader
Vurderingen af en opgaves udbudsegnethed kan tage udgangspunkt i
følgende arbejdsspørgsmål:
• Er den pågældende opgave afgrænset fra andre opgaver?
• Kan en sådan afgrænsning foretages?
• Kan snitfladerne mellem opgaven og tilgrænsende opgaver fastlægges
på en hensigtsmæssig måde?
Muligheder for modning. Snitflader
• Institutionen kan i en første fase så konkret som muligt beskrive de
snitflader i opgaveløsningen, som kan være problematiske (fx overlappende kompetencer og medarbejdere, koordinationsproblemer mv.).
• Institutionen kan herefter i en periode sikre en mere klar adskillelse af
de opgaver, hvor der konstateres snitfladeproblemer. Dette kan ske
både organisatorisk (fx ved en opdeling i enheder), på medarbejdersiden og ledelsesmæssigt.

198

Bilag 7 – Vurdering af udbudsegnethed

2.10. Systemmæssige bindinger
Det skal vurderes, hvorvidt der i den nuværende opgaveløsning indgår
bindinger, der udgør en såkaldt ”entry-barriere” for eksterne leverandører.
Der kan fx være specifikke IT-løsninger eller eksisterende leverandørbindinger, hvor den eksterne leverandørs adgang til sådanne systemer kan
medføre uhensigtsmæssige følgeomkostninger, enten pga. licensaftaler
eller fordi der kræves særlige kvalifikationer.
Tjekliste. Systemmæssige bindinger
• Er der særlige IT-løsninger forbundet med opgaven, som en ekstern
leverandør ikke kan varetage
• Er der kontraktmæssige forpligtelser over for tredje part, som en ekstern leverandør ikke kan overtage?
• Er der andre særlige bindinger?
Muligheder for modning. Systemmæssige bindinger
• Institutionen kan i aftalegrundlaget for de enkelte IT-systemer være
opmærksomme på at sikre sig en så stor grad af uafhængighed som
muligt, både teknisk (fx ved anvendelse af ”open source-kodning”),
økonomisk (fx ved indgåelse af licensaftaler) og på anden måde (fx aftalernes løbetid).
2.11. Transaktionsomkostninger
I vurderingen af en opgaves udbudsegnethed indgår også spørgsmålet om,
hvorvidt den forventede gevinst ved indgåelse af kontrakt med en ekstern
leverandør firma står i et rimeligt forhold til omkostningerne ved at afholde udbudsforretningen og omkostningerne ved løbende opfølgning og
kontraktvedligeholdelse.
Omfanget af transaktionsomkostninger er forskelligt fra udbud til udbud.
Såfremt der er tale om et førstegangsudbud, er omkostningerne højere
end ved efterfølgende genudbud.
Transaktionsomkostninger skal stå i et fornuftigt forhold til de aktuelle
udgifter, som institutionen har til løsningen af den enkelte opgave og til
den forventede besparelse. Såfremt opgavens volumen er beskedent, ydelserne komplekse og der ikke tidligere er gennemført udbud, kan transak-
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tionsomkostningerne begrunde, at opgaven ikke er udbudsegnet. Der skal
dog tages højde for, at mulighederne for at gennemføre fællesudbud kan
mindske transaktionsomkostningerne markant. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i beregningen også bør indgå vurderinger af de interne besparelser, som et udbud vil medføre.
Langsigtede hensyn til skabelse af et konkurrencedygtigt marked for en
opgave kan begrunde, at transaktionsomkostningerne ved et førstegangsudbud kan overstige den forventede gevinst ved udbuddet.
Tjekliste. Transaktionsomkostninger
• Hvad er opgavens økonomiske volumen?
• I hvilken størrelsesorden anslås transaktionsomkostningerne at være?
• Hvilken mulig besparelse eller anden gevinst kan forventes ved et
udbud?
• Står transaktionsomkostningerne i et rimeligt forhold til opgavens
volumen og de forventede gevinster?
Muligheder for modning. Transaktionsomkostninger
• Institutionerne kan vurdere muligheden for at lade opgaverne indgå i
fællesudbud med andre institutioner, med hensyn til at reducere
transaktionsomkostningerne på både kort og lang sigt.
• Med hensyn til de omkostninger, der er forbundet med udarbejdelse
af udbudsmateriale og gennemførelse af udbudsforretningen, kan institutionen undersøge, hvorvidt der er gennemført lignende udbud i
andre institutioner.
2.12. Mulighed for hjemtagelse
Yderligere et kriterium ved vurderingen af en opgaves udbudsegnethed er
mulighederne for hjemtagelse af opgaven, såfremt det skulle blive nødvendigt pga. leverandørsvigt eller et ønske om at varetage opgaven selv
som følge af ændrede strategiske prioriteringer.
Der skal i vurderingen indgå overvejelser om de risici, som en institution
løber ved at udbyde opgaven, i forhold til at opgaven også skal kunne
løses, hvis den eksterne leverandør viser sig ikke at kunne løfte opgaven på
tilfredsstillende vis. Det forhold kan være en væsentlig problemstilling,
hvis der kun er en enkelt eller få leverandører på et marked. I et sådant
200

Bilag 7 – Vurdering af udbudsegnethed

tilfælde vil institutionen ikke umiddelbart have mulighed for at skifte
leverandør.
Hjemtagelsesmuligheden kan være et centralt aspekt, når der er tale om
opgaver, hvor institutionen er pålagt at sikre en vis forsyningssikkerhed
eller en given faglig kvalitet i opgaveløsningen. Ved den konkrete vurdering skal det medtages, om institutionen eller andre institutioner på ministerområdet fortsat vil have de kompetencer, der er nødvendige for at
varetage opgaven ved hjemtagelse.
Vurderingen omfatter således flere aspekter:
•
•
•

Den juridiske mulighed for at hjemtage opgaven, såfremt aftalen
misligholdes af den eksterne leverandør.
Den organisatorisk og tekniske mulighed for at hjemtage opgaven
(ledelse, medarbejdere, lokaler/faciliteter, systemunderstøttelse mv.).
Det tidsmæssige perspektiv, såfremt der skal sikres en given forsyningssikkerhed med kort varsel.

Det vil under alle omstændigheder være naturligt at indarbejde hjemtagelsesmuligheden i forbindelse med udformningen af en kontrakt. Såfremt
der ved opgaveløsningen ud over medarbejdere og deres kompetencer
indgår bekostelige maskiner og udstyr, skal det særligt overvejes, hvordan
maskiner og udstyr af nødvendighed for opgavevaretagelsen håndteres ved
en hjemtagelse.
Laboratorietjenester i Fødevareministeriet
Et eventuelt udbud af laboratorietjenester på Fødevareministeriets område afhænger i
stort omfang af risikoen for ikke at kunne hjemtage opgaven igen. Forpligtelsen til at
kunne levere løbende og troværdige laboratorieydelser indebærer, at ministeriet – i
tilfælde af misligholdelse af ydelserne fra den private leverandørs side – enten meget
hurtigt skal kunne overlade opgaven til en anden privat leverandør eller skal kunne
hjemtage den til sine egne laboratorier.

Tjekliste. Hjemtagelse
• Er opgaven af en karakter, så evt. hjemtagelse er mulig?
• Er der specifikke kompetencer, som forudsættes ved evt. hjemtagelse?
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•
•

Vil det være muligt at varetage opgaven med det personale, som følger
med tilbage samt øvrige rekrutterede medarbejdere ved evt. hjemtagelse?
Er der tilknyttet maskiner og udstyr mv., som skal håndteres i en
hjemtagelsessituation?

Muligheder for modning. Hjemtagelse
• Såfremt institutionen opfatter hjemtagelsesproblemer som centrale
barrierer for et udbud, vil aftalegrundlaget for et udbud være helt centralt, og der bør være særligt fokus på de kontraktmæssige bindinger i
forhold til opsigelses- og misligeholdelseskriterierne. Institutionen kan
ofte med fordel hente erfaringer fra andre institutioner, der har gjort
sig erfaringer med tilsvarende kontrakter.
•

Institutionen kan bestræbe sig på selv at bidrage til, at der eksisterer et
bredt, konkurrencedygtigt marked med flere kompetente leverandører, fx ved at dele opgaven mellem flere leverandører.

3. Sammenfattende vedr. arbejdet med egnethedskriterierne
Når institutionen har kortlagt sine opgaver – enten ved hjælp af et ”opgavekatalog” eller på anden måde – skal opgaverne som beskrevet i de foregående afsnit ”filtreres igennem” tragten udfra kategorierne udbudsegnet
[A], måske udbudsegnet [B] og ikke udbudsegnet [C]. Se følgende afsnit
vedrørende Miljøstyrelsen for et eksempel på, hvordan dette kan gribes
an.
4. Eksempel: Miljøstyrelsen
Nedenfor præsenteres resultatet af Miljøstyrelsens gennemgang af sine
opgaver i forhold til tragtmodellen.
Miljøstyrelsen har valgt at anvende de tre opgavedimensioner ”enheder”,
”ydelser” og ”aktiviteter” i sit opgavekatalog.
Det skal understreges, at det aggregeringsniveau, som Miljøstyrelsen har
anvendt, er relativt overordnet i nedenstående tabel. Fx dækker aktiviteter
som ”godkendelser” og ”statistik” over en række separate opgaveområder,
som hver især skal vurderes i forhold til udbudsegnethed.
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Det skal også understreges, at der har været tale om en første, overordnet
”screening” af styrelsens opgavekatalog.
Miljøstyrelsens gennemgang af de umiddelbart udbudsegnede opgaver
præsenteres i bilag 10.
Den overordnede vurdering efter Miljøstyrelsens opgavegennemgang kan
opsummeres således:
•

Der har ikke kunnet konstateres opgaver, der samlet (sidste linje)
umiddelbart vurderes som udbudsegnede (A-opgaver) ud over de opgaver, styrelsen allerede har udliciteret eller de opgaver, som fremgår
af listen over ”umiddelbart udbudsegnede opgaver”.

•

Det kan konstateres, at en lang række af Miljøstyrelsens opgaver kan
karakteriseres som ”måske egnede” (B-opgaver), som efter en nærmere
analyse eventuelt vil kunne udbydes.

•

I kraft af styrelsens rolle som kontrolmyndighed på en lang række
lovgivningsområder udfører styrelsen en række myndighedsopgaver,
der – alt andet lige – gør dem vanskelige at udbyde. Som det imidlertid også fremgår, er der også områder, som har karakter af myndighedsopgaver (fx ”godkendelser” eller ”klagesager”), men som på trods
heraf karakteriseres som B-opgaver. Dette skyldes, at styrelsen vil vurdere muligheden for at adskille den konkrete myndighedsopgave fra
de øvrige elementer i opgaveløsningen.

•

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at nogle af styrelsens enheder som sådan
er udbudsegnede, idet de alle løser en række opgaver og funktioner,
der ikke kan udbydes samlet til en leverandør.

Styrelsen har anvendt modellen til en første sortering af sine opgaver,
således at opgaver der skal analyseres nærmere er blevet identificeret.
Miljøstyrelsens gennemgang er opdelt i to skemaer, for henholdsvis ”enheder og ydelser” og for ”aktiviteter”. Som det fremgår, er skabelonen
udfyldt med hhv. A (udbudsegnet), B (måske egnede) eller C (ikke udbudsegnet).
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Institutionens
enheder

B
B
B

Kontoret for renere
produkter

Pesticidkontoret

B

B

B

B

B

Industrikontoret

B

B

B

B

B

Internationalt kontor

Tilsyns- og
lovkontoret
Spildevand &
vandforsyningskontoret

B

Miljøbistand til
Østeuropa

B

B

B
B

B

Personalekontoret

B

B

Myndighedsopgave

B

B

Økonomikontoret

Udviklings- og
datakontoret
Kommunikationssekretariatet

B

Volumen

Miljøstyrelsens
kontorenheder
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vurderingsskema

Styringsbehov
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Specificérbarhed
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Effektiviseringsmuligheder
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Markedssituation

Mulige fordele

Kontrakterfaringer
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Snitflader
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Mulige problemer

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Systembindinger
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Generel egnethed

Hjemtagelsesmulighed
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Samlet
vurdering
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Institution ens
ydelser

Udstedelse af
godkendelser
B

B

B

B

B

B

Direktionen

B

C

B

Nordsamarbejde/
miljøeksport

B

B

B

Klimakontoret

Betjening af minister
og Folketing
Lov- og regelforberedende arbejde

B

B

B

Havkontoret

B

B

B

Erhvervsaffaldskontoret

B

B

B

Jordforureningskontoret

B

B

Myndighedsopgave

B

B

Biocid- &
kemikalievurdering

Transport- &
luftkvalitetskt.
Husholdningsaffaldskontoret

B

Volumen

Kemikaliekontoret

E ksempel på et
vurderingsskema
Styringsbehov
B

B

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Specificérbarhed
B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Effektiviseringsmuligheder
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Markedssituation

Kontrakterfaringer
B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Snitflader
B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B
B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

Mulige problemer

Systembindinger

Mulige fordele

Transaktionsomkostninger

Generel egnethed

Hjemtagelsesmulighed
B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Samlet
vurdering
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Deltagelse i
internationalt
samarbejde
Tilskudsadministration

Strategiarbejde

Opfølgning på
lovgivning
Behandling af
godkendelses- og
klagesager
Udarbejdelse af
cirkulærer,
vejledninger mm.
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C
B

B
B

A

B

B
B

B

B

Volumen

C

Myndighedsopgave

B

Styringsbehov
B

C

B

B

B

B

Specificérbarhed
B

C

B

B

B

B

Effektiviseringsmuligheder
B

B

B

B

B

B

B

C

B

B

B

B

Markedssituation

Mulige fordele

Kontrakterfaringer
B

C

B

B

B

B

Snitflader
B

C

B

B

B

B

Mulige problemer

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

B

B

Systembindinger
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Generel egnethed

Hjemtagelsesmulighed
B

C

B

B

B

B

B

C

B

B

B

C

Samlet
vurdering
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Institutionens aktiviteter

B
B
A
A

B
B
B
B

A
B

B

Informationsformidling

B

B

B

B

Gebyrfinansieret
administration

Tilsyn og kontrol
Opfølgning
på lovgivning Miljødata, statistik,
og policy
overvågning og
beredskab
Gebyrfinansieret tilsyn
og kontrol
Udvikling af Strategier,
viden og
handlingsplaner
kompetence
Videnopbygning

B

B

B

Kravfastsættelse

B

B

B

Myndighedsopgave

B

B

Forespørgsler

Klagesager
Basisadministration
Adm. af tilskud og
miljøstøtte

B

Volumen

Godkendelser
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Styringsbehov
B

B

C

C

C

B

B

B

B

B

B

B

Specificérbarhed
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Effektiviseringsmuligheder
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Markedssituation

Kontrakterfaringer
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Snitflader
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Mulige problemer

B

B

B

B

B

B

C
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Systembindinger

Mulige fordele

Transaktionsomkostninger

Generel egnethed

Hjemtagelsesmulighed
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

B

B

B

B

B

B

B

Samlet
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B

Eksportfrem Indtægtsdækket
me og IDV virksomhed

Generel
ledelse og

B

Eksportfremme

Generel økonomiadministration
B

B

B

Konventionsrelateret
samarbejde

Tilskudsfinansieret
virksomhed

B

Samarbejde i regi af
øvrige, herunder FN

C

B

A

A

A

A

C

C

C

C

B

C

B

B

Samarbejde i regi af
EU
Samarbejde i regi af
OECD

C

A

Myndighedsopgave

B

B

Volumen

Internationalt Samarbejde i regi af
arbejde
Norden

Ministerbetjening

Betjening af minister,
Folketing og
departement
Udarbejdelse af love og
bekendtgørelse

Efteruddannelse

Eksempel på et
vurderingsskema

Styringsbehov
B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

B

Specificérbarhed
B

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

B

Effektiviseringsmuligheder
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

Markedssituation

Mulige fordele

Kontrakterfaringer
B

A

A

A

C

C

C

C

C

B

B

B

Snitflader
B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

Mulige problemer

B

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

Systembindinger
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

B
B

C

B

B

B

Hjemtagelsesmulighed

B

B

B

B

Transaktionsomkostninger

Generel egnethed

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B
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Betjentstue

A

B

A

A

B

Journal

A

B

B

Lønadministration

A

A

C

Personaleadministration

A

Myndighedsopgave

B

B

Volumen

Bogholderi og kasse

Omstilling
Hjælpefunktioner Ejendomsadministration

Administration

Eksempel på et
vurderingsskema

Styringsbehov
B

B

B

B

B

B

B

Specificérbarhed
B

B

B

B

B

B

B

Effektiviseringsmuligheder
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Markedssituation

Kontrakterfaringer
B

B

B

B

B

B

B

Snitflader
B

B

B

B

B

B

B

Mulige problemer

B

B

B

B

B

B

B

Systembindinger

Mulige fordele

B

B

B

B

B

B

B

Transaktionsomkostninger

Generel egnethed

Hjemtagelsesmulighed
A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

B

B

B

B

Samlet
vurdering:
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Bilag
Eksempler på aktiviteter og delaktiviteter

I de følgende oversigter gives eksempler på udbudte aktiviteter inden for
en del af de opgaveområder, som er nævnt i kapitel 4. Eksemplerne er
medtaget for at lette identifikationen af udbudsegnede aktiviteter under
hovedkategorierne på listen over umiddelbart udbudsegnede opgaver.
Eksempler på aktiviteter: Rengøring og affaldshåndtering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinduespolering
Rengøring i lokaler
Affaldshåndtering
Vask og leje af håndklæder og linned (viskestykker, håndklæder, mopper, gardiner,
duge, klude m.m.)
Vask og leje af måtter m/u logo (til indgangspartier m.m.)
Vask og rensning af tæpper
Specialrengøring (af tekniske apparater og steder med særlige krav til rengøringen)
Opsætning og eftersyn af håndklæderuller og sæbeautomater
Indsamling af papir og pap til genbrug
Vask og kemisk rensning af mundering (uniformer etc.)
Etc.

Eksempler på aktiviteter: Printere, scannere og kopimaskiner
•
•
•
•
•

Installation
Leasingaftaler vedr. maskiner
Service
Tegningskopiering
Etc.
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Eksempler på aktiviteter: Transportfunktioner
•
•
•
•
•
•
•

Persontransport
Gæstetransport
Bustransport i forbindelse med møder el. konferencer
Taxakørsel
Intern transport af gods og materiel
Flytteopgaver
Etc.

Eksempler på aktiviteter: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder
•
•
•
•
•
•
•

Gartneropgaver og udendørsvedligeholdelse (saltning, snerydning m.m.)
Indendørsbeplantning
Pleje af udendørs planter
Reparation og vedligeholdelse af materiale, fx. belægninger (brolægning, grus,
jordstier mv.) samt udstyr i parker
Renholdelse (opsamling af affald mv.)
Publikumsservice (toiletter, kulturformidling, vagtydelser mv.)
Etc.

Eksempler på aktiviteter: Drift af IT og tele
•
•
•
•
•
•
•
•

Drift af fagspecifikke systemet, fx økonomisystem
Drift af hardwareplatform, herunder netværk, servere og arbejdspladser
Software udvikling, vedligeholdelse og support
Udvikling og implementering af IT-platforme
Internettjenester
Udvikling af ESDH-systemer
Webdesign og drift af hjemmesider
Etc.

Eksempler på aktiviteter: Drift og vedligeholdelse af bygninger
•
•
•
•
•
•
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Viceværtsfunktioner
Dagligt tilsyn og pasning af tekniske anlæg og installationer, kontrolsystemer,
bygningskonstruktioner mv.
Miljø- og energiledelse
Arealforvaltning
Vedligehold af bygninger, herunder bygningssyn og tilstandsvurderinger, drift- og
vedligeholdelsesplaner, ud- og indvendig vedligeholdelse
Etc.
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Eksempler på aktiviteter: Rådgivning og konsulentarbejde
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggeteknisk rådgivning
Computerteknisk rådgivning
Trafikledelse og trafikinformatik
Personalerådgivning
Arkitektrådgivning
Managementydelser
Evalueringsopgaver
Ingeniørrådgivning
Etc.

Eksempler på aktiviteter: Surveyanalyser, markedsanalyser og meningsmålinger
•
•
•
•
•

Indsamling, behandling og kvalitetssikring af data
Telefoninterviews
Skriftlige enqueter
Enqueter via internet
Etc.

Eksempler på aktiviteter: Drift og vedligehold af vejanlæg, stier mv.
•
•
•
•
•
•
•

Reparation og vedligehold af belægninger
Pleje og vedligehold af beplantning og græsarealer
Vedligeholdelse af støjværn, og andre barrierer
Renholdning
Vedligehold af afmærkning og vejinventar
Vintertjeneste
Etc.

Eksempler på aktiviteter: Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer
•
•
•
•
•
•
•

Ventilationsanlæg
Køleanlæg
Varmeanlæg
Sprinkleranlæg
Brugsvandsanlæg
Elinstallationer
Etc.
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Eksempler på aktiviteter: Håndværkerydelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Malerarbejde
Murerarbejde
Glarmesterarbejde
Tømrer-/snedkerarbejde
Gulvarbejde
El-arbejde
VVS-arbejde
Ventilationsarbejde
Etc.

Bilag 9 – Identifikation af opgaver egnet til fællesudbud

9

Bilag
Identifikation af opgaver egnet til fællesudbud

I dette bilag beskrives en række kriterier, som kan anvendes til at vurdere,
hvorvidt en udbudsegnet opgave er egnet til fælles udbud.
Egnethed til fælles udbud kan som oftest identificeres ud fra følgende
kriterier:
•
•
•
•

Parallelitet
Samarbejde
Nærhed
Samtidighed

Parallelitet
Parallelitetskriteriet sigter mod det forhold, at en række institutioner i dag
løser ensartede opgaver, som ville kunne samles. Opgaverne er derfor velegnede til et fællesudbud for flere institutioner.
Samarbejde
Samarbejdskriteriet vedrører det forhold, at det vil være naturligt at afsøge
mulighederne for fællesudbud på opgavefelter, hvor der i forvejen er et
samarbejde mellem flere institutioner i forbindelse med løsningen af en
konkret opgave.
Nærhed
Nærhedskriteriet knytter sig til, at det i forskellige sammenhænge vil være
relevant at afdække muligheder for fællesudbud mellem institutioner, som
geografisk er placeret samme sted (på samme adresse eller i umiddelbar
nærhed).
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Samtidighed
Samtidighedskriteriet indebærer at institutioner – som står overfor større
udbudsforretninger – undersøger, om der findes institutioner (som udgangspunkt indenfor eget ministerområde), som samtidigt skal gennemføre den samme type udbudsforretninger.
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10

Bilag
Miljøstyrelsens oversigter

Som led i en første, overordnet opgavegennemgang har Miljøstyrelsen
foretaget en vurdering af opgaveporteføljen med henblik på at udarbejde
oversigter over de umiddelbart og principielt udbudsegnede opgaver, jf.
boks 4.4 og boks 4.5 i kapitel 4.
Det er ikke nødvendigt, at oversigterne omfatter de opgaver, der allerede i
dag er udliciteret i fuldt omfang, som det er tilfældet for oversigterne for
Miljøstyrelsen.
Da der er tale om en overordnet gennemgang, har Miljøstyrelsen ikke
opstillet tidsfrister for afslutning på vurdering af de ”måske-udbudsegnede” opgaver. Det kan videre konstateres, at alle Miljøstyrelsens udbudsegnede opgaver, allerede er udliciterede i fuldt omfang.
Miljøstyrelsen har ikke identificeret opgaver egnede til udbud, der ikke er
omfattet af listen over de umiddelbart udbudsegnede opgaver.
Miljøstyrelsen har vurderet, at alle de umiddelbart udbudsegnede opgaver
er egnede til udbud.
Kategorierne er:
A: Udbudsegnet
B: Måske udbudsegnet
C: Ikke udbudsegnet
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Miljøstyrelsens oversigt over umiddelbart udbudsegnede opgaver
UdbudsegnetTidsfrist
hed [A, B, C]
Rengøring, vinduespolering og
affaldshåndtering
A
(er udbudt)
Renovation – indsamling af
affald
A
(er udbudt)
Pleje og vedligeholdelse af grønne områder
C (lejemål)
Drift og vedligeholdelse af vejC (lejemål)
anlæg, stier mv.
Transportfunktioner
A
(er udbudt)
Service af personbiler og reservedele (reparation og vedligehold)
A
(er udbudt)
Reparation og vedligeholdelse af
na
skibe og flyvemaskiner
Håndværkerydelser
A
(er udbudt)
Drift og vedligeholdelse af bygC (lejemål)
(er udbudt)
ninger
Vagttjenester
A
(er udbudt)
Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer
A
(er udbudt)
Materielforvaltning
na
Kantinedrift og cateringvirksomhed
A
(er udbudt)
Drift og servicering af IT- og
C (fællesminitelesystemer
steriel enhed)
Service af printere, scannere og
kopimaskiner
A
(er udbudt)
Lagerføring og salg af publikationer og oplysningsmaterialer
mv.
A
(er udbudt)
Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelse
A
(er udbudt)
Surveyanalyser, markedsanalyser
A
(er udbudt)
og meningsmålinger
Design og redaktion af hjemmeB (delvist
side, nyhedsbreve mv.
udbudt)
Informationskampagner og
markedsføring
A
(er udbudt)
Rådgiverydelser og konsulentarA
(er udbudt)
bejde
Opsætning og indrykning af
stillingsannoncer
A
(er udbudt)
Rejseadministration
A
(er udbudt)
Ejendomsadministration
C (lejemål)
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Egnet til fælles
udbud
Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
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Miljøstyrelsens oversigt over principielt udbudsegnede opgaver
UdbudsegnetTidsfrist
hed [A, B, C]
Udvikling af IT-programmer og –
A
(er udbudt)
systemer
Tilskudsadministration
B
ultimo 2003
Laboratorieanalyser og andre
laboratorieydelser
A
(er udbudt)
Tilsynsopgaver
A
(er udbudt)

Egnet til fælles
udbud
Nej
Nej
Nej
Nej
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Bilag
Ordforklaring

Aktivitet
1) Grupper af handlinger som medgår til tilvejebringelsen af ydelser. Eksempler på aktiviteter omfatter rengøring, personaleledelse, journalisering
og analysearbejde osv.
2) Betegnelse i ØAV. Aktiviteter anføres for hvert hovedformål i finanslovens anmærkninger og bør så vidt muligt beskrives ved fysiske mål (antal
sager, antal elever osv.) for aktivitetsomfanget.
Behov og behovsdækning
Betegnelse i ØAV for indikatorer for behov i virksomhedsoversigten. Disse kan antage mange former, hvoraf nogle hovedgrupper er 1) udvikling i
målgruppens størrelse, 2) historisk udvikling i antal sager o.l. samt 3)
resultater af markedsanalyser.
Bevillingsforudsætning
De(t) forhold, som skal være opfyldt, for at en bevilling kan afholdes.
Benchmarking
Benchmarking indebærer systematiske sammenligninger af performance
baseret på målinger. Benchmarking handler om at lære af de bedste på et
område med henblik på selv at blive bedre. Det, som adskiller benchmarking fra andre sammenligninger, er den systematiske metode kombineret
med en målsætning om at opnå forbedringer. Den systematiske sammenligning indebærer, at der i forbindelse med et benchmarkingprojekt skal
fastlægges et fikspunkt eller en norm, der kan benyttes som sammenligningsgrundlag. Se Finansministeriet, Benchmarking i den offentlige sektor – nogle metoder og erfaringer, 2000.
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Controlling
Controlling er en systematisk opfølgning og indsamling af information
med henblik på en intern resultatbaseret styring i en institution. Man kan
skelne mellem strategisk og operationel controlling jf. Controlling i Staten fra 1997. Strategisk controlling har til formål at undersøge effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed, hvorved følgende spørgsmål besvares:
”Gør vi de rigtige ting?”. Operationel controlling har til formål at undersøge produktivitet, om de anvendte arbejdsprocesser er hensigtsmæssige
og om bevillinger, love og andre regler overholdes. Herved besvares
spørgsmålet ”gøres tingene rigtigt?”.
Effekt
Effekter er de overordnede tilsigtede eller utilsigtede konsekvenser, en
given institutions aktiviteter har på det omgivende samfund. Betegnes
også outcome.
Effektivitet
Refererer til graden af målopfyldelse i henseende til effekter, dvs. i hvilket
omfang de opstillede mål for en given institution realiseres.
Efficiens
Se produktivitet.
Eksternt rettet
Angiver at mål for opgaveløsningen relaterer sig til effekter, produkter
eller aktiviteter, som retter sig mod institutionens omgivelser i modsætning til institutionens interne forhold.
Eksterne mål
Betegnelse i Vejledning om Årsrapporten som vedrører, at der i
årsrapporten kun må rapporteres på mål fastsat sammen med andre parter
end institutionen selv. Mål i direktørkontrakten betragtes i vejledningen
som interne mål, som der ikke skal rapporters på. ”Eksterne mål” er valgt
som formulering for at gøre vejledningen om årsrapporten fleksibel i
forhold til justeringer i konceptet for mål- og resultatstyring. Det forventes, at sprogbruges i vejledningen om årsrapporten justeres i
forbindelse med omkostningsreformen.
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Finansielle midler
De penge institutioner har til rådighed til tilvejebringelse af ressourcer
mv. i form af bevillinger, gebyrer, donationer mv.
Flowchart
Se procesdiagram.
Fuldt dækkende
Refererer til at de effekter, produkter og/eller aktiviteter, som mål vedrører, omfatter hele institutionens virke.
Helhedsorienterede kvalitets- og ledelsesmodeller
Helhedsorienterede kvalitets- og ledelsesmodeller er analytiske redskaber,
som kan anvendes til at evaluere organisationer på en måde, så mange
aspekter af organisationen inddrages og forholdes til hinanden i samme
evaluering. Blandt de inddragede aspekter er ofte resultater, ledelse, økonomi, kunde-/borger/brugertilfredshed, personalepolitik og arbejdstilrettelæggelse mv. Hensigten er ofte at skabe et grundlag for en bedre sammenhæng mellem strategi, ressourcer, processer, aktiviteter og resultater.
Som eksempler på helhedsorienterede kvalitetsmodeller kan nævnes
EFQM-modellen, Balanced Scorecard, CAF og KVIK.
Input
Se ressourcer.
Kerneopgaver
Kerneopgaver vedrører de opgaver, der direkte bidrager til at realisere en
institutions mission og vision. Kerneopgaver er eksempelvis myndighedsudøvelse og ministerbetjening. Se også støtteaktiviteter og opgaver.
Kontrolbud
For at sikre sig mod at en statslig institution ikke påtager sig meromkostninger ved antagelsen af et eksternt bud, kan den udarbejde et kontrolbud, der angiver alle institutionens omkostninger ved at løse opgaven
selv. Et kontrolbud er underlagt de samme betingelser som eksterne bud,
således at det kan danne udgangspunkt for en sammenligning med eksterne leverandører.
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Kvalitet
Ved kvalitet forstås graden af overensstemmelse mellem borgernes/brugernes forventninger og oplevelse i forhold til proces, resultat og
effekt i mødet med den offentlige institution samt graden af overensstemmelse mellem proces, resultat og effekt og faglige standarder herfor.
Mission
Mission refererer til en formulering, der internt og eksternt fastsætter,
hvad institutionen er sat i verden for at opnå. Missionen angiver dermed
institutionens eksistensberettigelse. Se også vision.
Mål
Det der skal opnås, der vi vil hen. Mål kan være eksternt rettede og derfor
vedrøre effekter, produkter og/eller ydelser. Mål kan også være internt
rettet og vedrøre institutionens interne opgavetilrettelæggelse. Mål svarer
til målsætninger. Se også resultatkrav.
Måling
Dækker over de registreringer, som gennemføres for at følge en institutions resultater. En måling kan enten specifikt være rettet mod at afdække,
om konkrete resultatkrav realiseres, eller mere generelt have til formål at
følge udviklingen på områder, hvor der ikke er opstillet konkrete resultatkrav.
Målopfyldelse
Vedrører den grad med hvilken, et resultatkrav er realiseret. Målopfyldelse
kan relatere sig til alle niveauer i et opgavehierarki.
Målsætning
Se mål.
Omkostningsfordeling
Omkostningsfordeling vil sige, at en institution fordeler alle sine omkostninger, herunder fællesomkostninger, på de aktiviteter, ydelser og produkter, den tilvejebringer.
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Omkostningsprincipper
Omkostningsprincipper refererer til den opgørelsesmetode, hvormed omkostninger – og dermed ressourceforbruget – forbundet med statens forskellige aktiviteter opgøres, uanset hvornår betalingen finder sted.
Opgave
Begrebet opgaver anvendes i denne vejledning som samlebetegnelse for
delaktiviteter, aktiviteter, ydelser og produkter.
Opgavehierarki
Refererer til en analytisk ramme for den enkelte institution, der relaterer
institutionens effekter, produkter, ydelser, aktiviteter, ressourcer og finansielle midler til hinanden. Se også opgavekatalog.
Opgavekatalog
En fuldt dækkende liste over en institutions opgaver. Forskellen mellem
et opgavekatalog og et opgavehierarki er, at kataloget alene oplister opgaverne på et givet aggregeringsniveau, mens hierarkiet ordner de forskellige
opgaver i grupper, etablerer flere aggregeringsniveauer og søger at relaterer
de enkelte aktiviteter, ydelser, produkter og effekter til hinanden. Se også
opgavehierarki.
Opgavetilrettelæggelse
Betegner den måde, hvorpå institutionens ressourcer er ordnet i forhold
til hinanden over tid, og hvorved der frembringes aktiviteter, produkter
og effekter. Opgavetilrettelæggelsen udmøntes i institutionens interne
struktur og tilvejebringelse af ressourcer og finansielle midler.
Optjeningsprincip
Refererer til indførelsen af en køber-sælger relation mellem departement
og institution, hvor institutionen tildeles bevillinger i overensstemmelse
med opnåelsen af resultater.
Organisatorisk enhed
En organisatorisk enhed udgøres af en organisatorisk afgrænset pakke af
delaktiviteter, aktiviteter, ydelser og produkter, hvis udbudsegnethed kan
vurderes samlet. Eksempler på organisatoriske enheder er et kontor, en
afdeling, et sekretariat, et bibliotek eller et værksted - eller i visse tilfælde
en hel institutionen.
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Output
Se produkt.
Outcome
Se effekt.
Periferiopgaver
Se støtteaktiviteter.
Politikker
Politikker betegner i administrationspolitisk sammenhæng beslutninger
vedrørende den offentlige sektors strukturer og processer.
Proces
Se opgavetilrettelæggelse
Procesdiagram
Et procesdiagram er en grafisk, tværorganisatorisk oversigt over de aktiviteter/delaktiviteter, der set i sammenhæng betyder, at en organisation er i
stand til at løse sin opgave. Udgangspunktet er, hvorledes organisatuionen
reelt løser opgaven – og ikke hvorledes den burde/kunne løse opgaven.
Til forskel fra arbejdsgangsanalyser og BPR-forløb eksisterer der ikke i
denne sammenhæng et umiddelbart behov for at kortlægge et kronologisk
eller processuelt forløb mellem de enkelte aktiviteter/delaktiviteter (flowdiagrammer).
Produkt
Refererer til de umiddelbare påvirkninger, en institution har på sine omgivelser.
Produktivitet
Refererer til forholdet mellem en institutions finansielle midler og de aktiviteter, ydelser og/eller produkter, en institution tilvejebringer – institutionens produktion.
Registreringsramme
En registreringsramme er den liste af registreringskategorier, som i nogle
institutioner genfindes i økonomisystemer, ressourcestyringssystemer, faglige systemer og andre ledelsesinformationssystemer. Registreringsram226
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men genfindes således i kontoplaner, journalplaner, tidsregistreringskategorier mv.
Ressourcer
Ressourcer refererer til de produktionsfaktorer i form af arbejdskraft, kapital (herunder kapitalapparat) og land, en given institution tilvejebringer
for at kunne udføre sine aktiviteter.
Resultat
Se målopfyldelse.
Resultatkontrakt
Resultatkontrakter er et aftaledokument indgået mellem departement og
institution inden for rammerne af den eksisterende formelle styringsrelation, som specificerer de mål og resultater, der ønskes opnået for en
kommende periode under hensyntagen til mission, vision og strategi for
såvel institutionen som ministerområdet som helhed.
Resultatmål
Se resultatkrav
Resultatkrav
Et resultatkrav opstiller et kriterium for, hvad en institution skal opnå
inden for en fastsat tidsperiode i forhold til et mål.
Det skal være muligt at vurdere, hvorvidt og/eller i hvilken grad et resultatkrav er realiseret. En sådan vurdering kan være kvantitativ eller kvalitativ.
Samfundsøkonomisk efficiens
Refererer til, at der samlet set produceres det rigtige i de rigtige mængder
set i forhold til borgernes efterspørgsel efter forskellige goder.
Strategi
En strategi er en systematisk tilrettelæggelse af midler, ressourcer, aktiviteter og ydelser med henblik på at realisere bestemte mål.
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Styringsrelation
Vedrører en relation mellem to parter, hvoraf den ene part ønsker, at den
anden part udfører en bestemt handling eller tilvejebringer et bestemt
resultat på sine vegne og aktivt søger at realisere dette ønske.
Styringsønsker
Referer til de elementer, en overordnet institution ønsker at inddrage i
styringen af underliggende institutioner. Styringsønsker kan fx vedrøre
forskellige niveauer i et opgavehierarki eller vedrøre interne forhold omkring opgavetilrettelæggelsen.
Styringsvilkår
Betegner vilkårene med relevans for tilrettelæggelsen af en kontraktstyringsrelation. Eksempler på relevante vilkår omfatter den formelle kompetencefordeling mellem kontraktens parter, forekomsten af eventuelle bestyrelser, opgavernes karakter, styringsinfrastrukturens beskaffenhed (tidsregistrering, økonomistyring, evalueringskultur mv.) og traditioner for
fagligt selvstyre.
Støtteaktiviteter
Støtteaktiviteter er aktiviteter, der indirekte bidrager til at realisere institutionens mission og vision. Eksempler på støtteaktiviteter er rengøring,
kantinedrift, IT-support etc. Se også kerneopgaver.
Tilknyttede institutioner
Betegner institutioner, der står i et hierarkisk forhold til en overordnet
institution, typisk et departement. Det hierarkiske forhold kan vedrøre
opgavetilrettelæggelse, resultater, regnskabsforhold mv.
Udadrettede hovedformål
Betegnelse fra ØAV. Se eksternt rettede.
Udbud
Ved et udbud forstås den konkurrenceudsættelse, der sker ved den udbydende myndigheds opfordring til interesserede leverandører om at afgive
tilbud på varetagelsen af en offentlig opgave.
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Udfordringsret
Betegnelse der i udbudscirkulæret anvendes om det forhold, at enhver
privat virksomhed har ret til uopfordret at afgive et konkret tilbud på
udførelsen af en opgave, der varetages af en statslig institution.
Udlicitering
Ved en udlicitering indgår en offentlig udbyder kontrakt med en ekstern
leverandør om opgavevaretagelsen af en tjenesteydelse.
Underliggende institutioner
Se tilknyttede institutioner.
Virksomhedsregnskab
Forældet betegnelse for årsrapport.
Virksomhedsoversigt
Betegnelse i ØAV om en specifikation og henføring af en institutions
bevillinger på hovedformål og aktiviteter i finanslovens anmærkninger.
Vision
Vision refererer til en konkretisering af institutionens mission, der angiver
hvor den skal bevæge sig hen i den nære fremtid. Se også mission.
Ydelser
Opgaver refererer til samlinger eller bundter af aktiviteter organiseret med
henblik på at levere et bestemt produkt. Eksempler omfatter udbetaling af
tilskud af en bestemt type, tilrettelæggelse af en kampagne eller implementering af et afgrænset udviklingsprojekt osv.
Årsrapport
Betegner en institutions årlige afrapportering af sine finansielle og faglige
resultater. De finansielle resultater knytter sig til de omkostninger og indtægter, der er forbundet med institutionens aktiviteter i løbet af året. De
faglige resultater knytter sig til de eksternt fastsatte resultatmål, der er
opstillet for institutionen.
Økonomistyring
Økonomistyring vedrører de processer, ledelsen har iværksat med henblik
på at planlægge, kontrollere og tilrettelægge aktiviteter og brugen af res229
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sourcer, så organisationens målsætninger opfyldes bedst muligt. Økonomistyring omfatter en række aktiviteter, der gør det muligt for ledelsen
systematisk at vurdere, om der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem ressourceindsats, produktion og målopfyldelse.
Økonomistyringsmodel
Sammenhængende system og/eller ramme for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den økonomiske styring.
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