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Forord 
 
Regeringen ønsker en åben, enkel og lydhør offentlig sektor, der giver 
mest mulig kvalitet for pengene. Offentlige institutioner skal derfor lø-
bende stræbe efter at opnå den bedst mulige opgaveløsning og organise-
ring.  
 
Fusioner og institutionsomlægninger, herunder administrative fællesska-
ber, er en vej til at realisere regeringens mål for moderniseringen af den 
offentlige sektor. 
 
Men det er ingen hemmelighed, at fusioner på en og samme tid rummer 
muligheder og udfordringer. Det er blandt andet en udfordring for den 
fusionerede organisation at håndtere såvel de faglige som de menneskelige 
og teknologiske aspekter af en fusion.  
 
Denne publikation præsenterer erfaringer med forskellige typer af fusio-
ner i statslige institutioner og private virksomheder, og den giver råd og 
anbefalinger til, hvordan fusionsprocesser kan gribes an i praksis.   
 
Jeg håber, at beslutningstagere og fusionsparter i den offentlige sektor, der 
står over for at skulle forberede og gennemføre fusioner, kan bruge publi-
kationen som inspiration.  
 
Det gælder naturligvis også de parter, der er dybt involveret i forberedel-
sen og gennemførelsen af den største reform af den offentlige sektor i 
nyere tid – kommunalreformen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Indholdsfortegnelse 
 
 
1. Indledning og sammenfatning.....................................   7  
 1.1.  Baggrund og formål .......................................................  7 
 1.2.  Publikationens opbygning..............................................  8 
 1.3.  Sammenfatning og anbefalinger .....................................  8 
 
 
2. Fusioner i staten – datagrundlag, metode og 
 analyseramme.............................................................  31 
 2.1.  Indledning .....................................................................  31 
 2.2.  Metode og datagrundlag ................................................  32 
 2.3.  Valg af cases, typer af fusioner og rationaler ...................  33 
 2.4.  Præsentation af fokusområder og analysefaser ................  35 
 2.5.  Præsentation af cases ......................................................  37 
 
3. Erfaringer med fusioner i staten ...................................  41 
 3.1.  Indledning .....................................................................  41 
 3.2.  Strategisk ramme ...........................................................  41 
 3.3.  Organisation ..................................................................  45 
 3.4.  Personale........................................................................  51 
 3.5.  Ledelse af fusionen.........................................................  55 
 3.6.  Forandringsledelse og kommunikation...........................  60 
 3.7.  Økonomi .......................................................................  64 
 3.8.  It....................................................................................  69 
 3.9.  Kundefokus ...................................................................  74 
 
4. Fusioner i det private erhvervsliv..................................  79 
 4.1.  Indledning .....................................................................  79 
 4.2.  Fusioner i det private erhvervsliv ....................................  80 
 4.3.  Casebeskrivelser .............................................................  83 
 4.4.  Fusionserfaringer i private virksomheder ........................  86 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5. Casebeskrivelser..........................................................  109 
 5.1.  Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter............  110 
 5.2.  Trafikstyrelsen ...............................................................  117 
 5.3.  Veterinær- og Fødevaredirektoratet ................................  126 
 5.4.  Økonomi- og Erhvervsministeriet ..................................  132 
 5.5.  Økonomistyrelsen..........................................................  140 
 
Bilag ..............................................................................................  149 
 
Litteraturliste ..................................................................................  150 
 
 
  
   

  



 



Kapitel 1 – Indledning og sammenfatning 

7 
 

 
 

 
 

Kapitel 1  
Indledning og sammenfatning 
 
 
1.1. Baggrund og formål 
I staten er der i de senere år gennemført en række fusioner, institutions-
omlægninger og etableret administrative fællesskaber.  
 
Når offentlige institutioner skal sammenlægges, kan de trække på viden 
og erfaringsopsamling om fusioner i den private sektor, mens der kun i 
mindre grad er foretaget erfaringsopsamlinger om fusioners forløb og 
resultater i den offentlige sektor. På trods af at offentlige institutioner kan 
drage god nytte af disse erfaringer, er der imidlertid en række grundvilkår, 
der er forskellige fra den private sektor, idet der er tale om politisk styrede 
organisationer med eksempelvis store krav til offentlighed mv.  
 
Publikationen trækker på erfaringer fra både offentlige og private fusio-
ner, og der er udviklet en analyseramme, der tager udgangspunkt i de 
særlige problemstillinger og udfordringer, der kendetegner fusioner i den 
offentlige sektor.  
 
Formålet med publikationen er at: 
 
• Præsentere erfaringer med forløb og resultater for forskellige typer af 

statslige fusioner  
• Identificere centrale fokusområder og erfaringer i forbindelse med 

beslutning, planlægning og gennemførelse af forskellige typer af fusi-
oner 

• Præsentere anbefalinger og inspiration til, hvordan man med fordel 
kan tilrettelægge og gennemføre fusioner af offentlige institutioner. 

 
Publikationen retter sig mod beslutningstagere i den offentlige sektor, der 
står overfor at skulle planlægge og gennemføre fusioner og institutions-
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sammenlægninger. Selvom publikationen primært er baseret på en under-
søgelse af statslige fusioner, kan erfaringerne forhåbentlig tjene som inspi-
ration til gennemførelsen af de igangværende kommunesammen-
lægninger. Der vil dog være en række forskellige grundvilkår, som der bør 
tages skyldige hensyn til.  
 
1.2. Publikationens opbygning 
Publikationen falder i fem overordnede kapitler. Kapitlerne kan læses 
sammenhængende eller hver for sig.  
 
Kapitel 1 indeholder en sammenfatning og anbefalinger, der kan under-
støtte planlægning og gennemførelse af fusioner i den offentlige sektor.  
 
Kapitel 2 beskriver publikationens datagrundlag, metode og analyseram-
me. Analyserammen består af centrale fokusområder og faser i gennemfø-
relsen af en fusion.  
 
Kapitel 3 præsenterer med udgangspunkt i de otte fokusområder resulta-
terne af undersøgelsen af fusioner i staten.  
 
Kapitel 4 præsenterer forskellige erfaringer med fusioner i den private 
sektor.  
 
Kapitel 5 indeholder omfattende case-beskrivelser af de fem statslige fusi-
oners forløb og resultater. 
 
Bilagsmaterialet består af en litteraturliste og en oversigt over personer 
interviewet i forbindelse med kapitlet om fusioner i den private sektor.  
 
Deloitte Business Consulting har for Finansministeriet gennemført en 
kortlægning og analyse af erfaringer med fem statslige fusioner. Publikati-
onen trækker på erfaringer fra denne undersøgelse, interview med private 
fusionsparter og den generelle litteratur på området.  
 
1.3. Sammenfatning og anbefalinger 
Fusioner er udtryk for komplekse forandringsprocesser, der ofte er ganske 
forskellige i natur, og hvor der bør tages særlige hensyn til den situations-
bestemte kontekst.  Kompleksiteten skyldes bl.a., at fusioner er kendeteg-
net ved nogle svære balancer mellem ofte modsatrettede hensyn – fx hen-
synet til sikker drift over for hensynet til fornyelse.  Det er derfor hverken 
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muligt eller ønskeligt at opstille en kogebog med simple anvisninger på, 
hvordan man sikrer en succesfuld fusion.  
 
Alligevel kan der på baggrund af det indsamlede erfaringsgrundlag identi-
ficeres nogle anbefalinger til inspiration for beslutningstagere og fusions-
parter, der enten overvejer eller er i fuld gang med at forberede og gen-
nemføre en fusion.  
 
Anbefalingerne kan bruges i forbindelse med fusioner i den offentlige 
sektor generelt og er således ikke målrettet forskellige typer af fusioner. 
Anbefalingerne skal dermed understøtte, at tilvalg og fravalg af indsats-
områder sker på et bevidst og velovervejet grundlag. Dette sikres gennem 
stillingtagen til en række tjeklister inden for forskellige områder.  
 
Tjeklisterne er et redskab til at planlægge fusionen og afklare fusionens 
”grad af parathed” inden for de enkelte områder. Såfremt der kun i ringe 
grad er taget stilling til mange af spørgsmålene i tjeklisterne, kan der såle-
des være grund til at være på vagt over for, om fusionen er tilstrækkeligt 
forberedt og afklaret inden for det pågældende område. 
 
Gennemgangen tager udgangspunkt i en analyseramme med otte fokus-
områder, der er centrale i gennemførelsen af en fusion, samt fire faser, der 
i forskellig grad gennemløbes i forbindelse med en fusion, jf. figur 1.1.  
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Figur 1.1. Analyseramme for fusioner  
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Naturligvis kan det konkrete antal faser variere i praksis. Fasernes omfang, 
tidshorisont og ressourceforbrug vil variere afhængigt af fusionens kom-
pleksitet, muligheden for at forberede og planlægge fusionen og den tid, 
der er til rådighed til det samlede forløb. I fusioner, der er politisk beslut-
tet som led i en ressortomlægning, vil analysen og planlægningen (fase 2) 
ofte foregå parallelt med implementeringen af fusionen (fase 3). Faserne i 
fusionerne kan således overlappe, og enkelte fusioner kan gennemleve 
faserne i andet tempo end andre. I de igangværende kommunesammen-
lægninger kan gennemførelsen fx ikke forceres i samme grad som i andre 
fusioner.  
 
Det er dog under alle omstændigheder vigtigt at være bevidst om de 
grundlæggende trin i et fusionsforløb, deres indhold og sammenhængen 
mellem dem. Den faseopdelte model sætter fokus på de elementer, der 
bør overvejes, og kan på den måde anvendes som støtte til at tilrettelægge 
et struktureret forløb i mere tidspressede og vanskelige forløb. Samtidig 
skal det understreges, at fusioner er et forløb, hvor ledelsen og fusionsdel-
tagerne løbende lærer af deres erfaringer, og derfor vil der ofte være behov 
for at foretage en opfølgning og justering, efter fusionen er gennemført.  
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Anbefalingerne kan sammenfattes i otte hovedprincipper for planlægning 
og gennemførelse af forskellige typer af fusioner i de statslige institutio-
ner. 
 
1. Fusionen skal planlægges nøje, men udføres hurtigt for at fastholde 

momentum. 
 
2. Der skal hurtigst muligt formuleres en fælles og slagkraftig vision, der 

dernæst konkretiseres i operationelle og målbare mål, der omfatter he-
le organisationen. 

 
3. Der skal ske en hurtig udpegning af toplederen og den øvrige ledel-

sesgruppe og etableres en organisation, der er dedikeret til at under-
støtte fusionen. 

 
4. Der skal fokus på vedvarende og vedkommende kommunikation og 

dialog med medarbejderne, da informationsbehovet er umætteligt 
under en fusion. 

 
5. Mellemlederne skal inddrages i planlægningen og gennemførelsen af 

fusionen, så de kan optræde som forandringsagenter over for medar-
bejderne. 

 
6. Der skal maksimal fokus på kulturelle forskelle, da det ofte er en afgø-

rende barriere for en succesfuld fusion. 
 
7. Der skal udarbejdes en business case, der dokumenterer gevinster og 

omkostninger ved fusionen, og der skal på baggrund heraf udarbejdes 
et særskilt budget for fusionen. 

 
8. Der skal fokus på en vedvarende opfølgning og rapportering på de 

fastlagte mål og milepæle for at sikre løbende fremdrift i fusionspro-
cessen og for at realisere de overordnede mål med fusionen.  

 
I det følgende gennemgås anbefalingerne med udgangspunkt i de enkelte 
indsatsområder. Dette bliver efterfulgt af et afsnit, der skitserer centrale 
udfordringer og balancer i arbejdet med fusioner.    
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Strategisk ramme  
Den strategiske ramme udgør organisationens samlede vision, mål og 
strategier. En slagkraftig og appellerende vision er med til at skabe me-
ning og retning for den nye organisation, og arbejdet med vision og mål 
bør derfor hurtigst muligt igangsættes. Hvis det tidsmæssige forløb for 
fusionen tillader det, anbefales det, at topledelsen allerede inden offentlig-
gørelsen af fusionen formulerer en vision for den nye organisation. Der-
med vil udgangspunktet for fusionen være klart for den nye organisation 
fra starten, hvilket kan være med til at dæmpe noget af den store uro og 
usikkerhed, som fusioner erfaringsmæssigt medfører.  
 
Undersøgelsen af de 5 fusioner har vist, at en typisk faldgrube i statslige 
fusioner er, at der ikke formuleres konkrete og operationelle mål for fusi-
onen og de nye enheder i organisationen. Det er afgørende, at der tidligt i 
forløbet på baggrund af visionen formuleres nogle konkrete og operatio-
nelle mål for den nye organisation, således at disse kan indgå som grund-
lag for at designe den fremtidige organisation. Konkrete mål og milepæle 
gør det ligeledes muligt at styre fusionen og foretage en løbende vurdering 
af, om fusionen er på rette kurs.  
 
Arbejdet kan med fordel kobles sammen med udarbejdelsen af et fælles 
arbejdsprogram eller en anden fælles ramme, der giver et nyt samlet stra-
tegisk og styringsmæssigt grundlag for organisationen. Uanset konkret 
udmøntning bør alle enheder kunne genkende sig selv i den nye organisa-
tions vision og mål, således at det klart fremgår, hvilke mål og indsatsom-
råder den enkelte enhed er ansvarlig for. 
 
De konkrete mål for fusionen bør kommunikeres ud i organisationen, så 
alle medarbejdere har konkrete pejlemærker for, hvordan visionen efterle-
ves i praksis.  
 
I fusioner, der er igangsat som led i ressortomlægninger mv. - uden at de 
berørte topledere nødvendigvis har kendskab til planerne – er det afgø-
rende, at den administrative ledelse hurtigt efter offentliggørelsen af fusi-
onen igangsætter arbejdet med at omsætte den overordnede politiske visi-
on til konkrete organisatoriske mål. Det er i denne sammenhæng centralt 
at udmønte den politiske vision på en måde, så der skabes en samlet or-
ganisatorisk ramme for måske uensartede institutioner. 
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I fusioner af organisationer, der leverer direkte politisk betjening, bør der 
samtidig ske en balancering af indsatsen mellem politisk betjening og 
internt organisatorisk arbejde. Balancegangen består i at sikre fokus på 
både den politiske betjening og skabelsen af fælles rammer og retning for 
den nye organisation. I forhold hertil anbefales det at fastlægge en rolle- 
og ansvarsfordeling i topledelsesgruppen, der sikrer, at begge områder 
håndteres i tilstrækkeligt omfang. 
 
Fastlæggelsen af den strategiske ramme i en offentlig fusion afskiller sig 
fra de business-case analyser, der ligger til grund for private fusioner. I 
private fusioner foretages ofte analyser af det ”strategiske fit” mellem de 
fusionerede virksomheder, og der foretages næsten altid analyser af finan-
sielle, juridiske, tekniske og kulturelle forhold vedrørende fusionen.  
 
I offentlige fusioner er der kun i mindre grad udarbejdet business-cases i 
traditionel forstand, som identificerer potentielle effektiviserings- og sy-
nergigevinster koblet med de nødvendige investeringer og omkostninger 
forbundet med fusionen. Endvidere er fusioner, der er igangsat som led i 
ressortomlægninger mv., forberedt og besluttet af det politiske niveau, og 
den administrative topledelse har i mindre grad medvirket i systematiske 
analyser af fordele og ulemper ved forskellige mulige partnere. På grund 
af den korte tidshorisont er disse fusioner ligeledes kendetegnet ved, at 
planlægning og implementering sker sideløbende, idet den nye organisa-
tions driftsopgaver og politiske betjening skal varetages fra dag 1, samtidig 
med at den nye organisation udvikles.  
 
Det anbefales - uanset fusionens art - så vidt muligt at udarbejde en busi-
ness-case, der omfatter fusionens effektiviserings- og synergigevinster. 
Business-casen bør indeholde en samlet analyse af både økonomiske, or-
ganisatoriske og kulturelle forhold ved den planlagte fusion og bør inde-
holde en tidsplan for, hvornår gevinsterne skal realiseres.  
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Tabel 1.1. Tjekliste for strategisk ramme 
 • Er der klarhed over de politiske ideer og forventninger til 

fusionen? 

• Er der formuleret en klar vision for fusionen og den nye 
organisation, der kan besvare spørgsmålet: ”Hvorfor gen-
nemføre fusionen”? 

• Er der udarbejdet en business-case for fusionen? 

• Er der formuleret konkrete mål for, hvad fusionen skal op-
nå? 

 
• Er vision og mål nedbrudt i delmål og milepæle for de en-

kelte enheder i den nye organisation? 

• Er vision og mål kommunikeret til alle relevante interessen-
ter? 

• Er der afsat ledelses-ressourcer til arbejdet med vision og 
mål – også i situationer med meget store krav til politisk be-
tjening? 

 
• Er der fulgt op på mål og milepæle under gennemførelsen af 

fusionen? 

 
 

• Er der fulgt op på, om fusionen har realiseret de planlagte 
mål? 

 
 
 
Organisation 
Fusionsprocessen kan bruges offensivt til at gennemtænke, hvordan orga-
nisationen bedst muligt understøtter strategien og de politiske målsætnin-
ger. Organisatoriske ændringer kan senere være træge at gennemføre, og 
fusionen er i den forstand en unik mulighed for at vurdere, hvordan op-
gaverne kan løses på en mere hensigtsmæssig måde.  
 
Ideelt set bør designet af organisationen tage udgangspunkt i og være sty-
ret af en række organisatoriske principper, der beskriver de grundlæggen-
de karakteristika, som skal kendetegne den fremtidige organisation. Hvis 
dette ikke kan lade sig gøre af for eksempel tidsmæssige årsager, er det 
vigtigt at fastlægge principperne hurtigst muligt herefter, idet de kan bru-

Beslutnings- 
grundlag 

Analyse og 
planlægning 

Implemen-
tering 

Opfølgning 
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ges som vurderingskriterier i henholdsvis opfølgningen på organisationen 
og en eventuelt deraf følgende justering. 
 
Udarbejdelse af organisationsdesign på konkrete områder må nødvendig-
vis være styret ud fra en viden om hvilke funktioner, der skal varetages, og 
hvilke kompetencer, der findes til at varetage disse funktioner. Denne 
viden vil ikke udelukkende kunne findes på topledelsesniveau, og der er 
derfor behov for at inddrage mellemledere og andre nøglepersoner med 
konkret indsigt i de enkelte opgaveområder. Det er i særlig grad vigtigt, 
hvis faglig og opgavemæssig synergi er et selvstændigt formål med fusio-
nen og den nye organisation. 
 
Inddragelsen af viden sikrer to vigtige hensyn. For det første, at der etab-
leres det rette samarbejde mellem de faglige miljøer, og at der tænkes nye 
faglige sammenhænge på tværs af fusionsparterne. For det andet, at der 
sikres opbakning og ejerskab til realisering af de faglige synergier. 
 
Der må dog sikres en balance mellem topstyring og involvering. Hensynet 
til fortrolighed og hastighed kan tale for, at topstyring må vægte tungere 
end involvering/medinddragelse. Det må i hvert enkelt tilfælde vurderes, 
hvordan dette snit mellem topstyring og involvering fastsættes.  
 
Inden den nye organisation træder i kraft skal der sikres klarhed om 
kompetence- og ansvarsfordelingen på chefniveau. Endvidere bør der 
hurtigst muligt defineres formaliserede processer for eksempelvis beslut-
ningskompetence og dispositionsret i forhold til ressourcer for på den 
måde at reducere den indledende usikkerhed og sikre den nødvendige 
organisatoriske beslutningskraft. 
 
Endvidere bør der hurtigst muligt etableres en lokaleløsning, der sikrer, at 
medarbejdere så hurtigt som muligt fysisk placeres samme sted. Lokale-
forholdene kan udnyttes strategisk som led i opbygningen af en organisa-
tion, hvis arbejdsformer understøtter for eksempel værdierne og målene 
for organisationen. Det er derfor vigtigt, at dette område ikke undervur-
deres i fusionen, men placeres hos udvalgte personer med særligt ansvar 
for dette område.  
 
I forlængelse heraf anbefales det, at den praktiske implementering af den 
nye organisation defineres som et særligt indsatsområde. Det kunne være 
praktiske elementer såsom flytning af møbler, sikkerhedsprocedurer i 
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form af adgangskort, kantinedrift mv. For at sikre det nødvendige over-
blik bør der indledningsvist udarbejdes en detaljeret plan for håndterin-
gen af de praktiske elementer i fusionen. 
 
Endelig bør der som led i en fusion lægges en plan for, hvornår og hvor-
dan der skal gennemføres organisatorisk tilpasning. Der er risiko for at 
nedprioritere dette, idet fokus primært er rettet mod selve gennemførelsen 
af fusionen. Som udgangspunkt anbefales opfølgningen og tilpasningen at 
ske, når den største uro oven på fusionen har lagt sig, men tids nok til at 
udnytte fusionens indbyggede momentum. I forbindelse med tilrettelæg-
gelsen af den nye organisation bør det således kommunikeres ud, at der 
senere hen kan blive tale om organisationsjusteringer for at høste de for-
ventede gevinster ved fusionen. Dette er samtidig en god anledning til at 
igangsætte en proces, der involverer medarbejderne i at definere retnings-
linjerne for den nye organisation. 
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Tabel 1.2. Tjekliste for organisation 
 

• Er der klarhed over, hvilke potentielle opgaveområder og 
organisationer, der med fordel kan indgå i fusionen? 

• Er der overblik over kompetencesammensætningen i de 
respektive organisationer? 

• Er der overblik over potentielle faglige synergier og effekti-
viseringsmuligheder ved fusionen? 

• Er der foretaget en indledende sondering af fremtidige loka-
lemuligheder? 

 
• Er der formuleret organisatoriske principper for den nye 

organisation? 

• Er den rette faglige viden inddraget i arbejdet med organisa-
tionsdesignet? 

• Er der gennemført en analyse af kompetencebehovene i den 
nye organisation? 

• Er der udarbejdet en konkret plan for håndtering af lokale-
forhold? 

• Er der lagt en plan for, hvornår der skal gennemføres orga-
nisatorisk opfølgning? 

 
• Er der fulgt op på, om gennemførelsen af organisations-

designet følger planen?  

• Er der fulgt op på målopfyldelsen af de forskellige imple-
menteringsprocesser? 

 
• Er der fulgt op på behovet for at justere organisationen? 

 

 
 
 
Personale 
En tidlig udpegning af den nye ledelse skaber de bedste vilkår for en suc-
cesfuld planlægning og gennemførelse af en fusion. Det er afgørende, at 
den nye ledelse og i særlig grad toplederen udpeges, så hurtigt det er mu-
ligt.  
 
Beslutningen om hvorvidt, rekrutteringen af den nye topleder sker internt 
eller eksternt bør tage udgangspunkt i en afvejning mellem hensynet til 
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kontinuitet (intern rekruttering) eller behovet for at få et nyt perspektiv 
på den nye organisation (ekstern rekruttering). Det bør endvidere – og 
særligt ved fusionering af kulturelt forskellige organisationer – indgå i 
overvejelsen, om videreførelse af ledelsen fra den ene organisation frem 
for den anden skaber problemer med integration og samarbejde på kort 
sigt. 
 
Det skal i den forbindelse understreges, at den offentlige sektor skal efter-
leve en række personalejuridiske regler, der bl.a. vedrører processen for 
stillingsopslag, hvilket kan forsinke processen.  
 
Arbejdet med at skabe ensartede personalevilkår bør igangsættes snarest 
muligt efter fusionen og inddrage medarbejderne. For eksempel kan der 
sammensættes en arbejdsgruppe for de enkelte HR-politikker på tværs af 
den nye organisation. Det anbefales, at det ikke automatisk bliver den 
højeste ”overligger”, som sætter standarden for den nye HR-politik. Den 
nye HR-politik bør derimod være udtryk for et bevidst valg, der imøde-
kommer den nye organisations behov.   
 
Ideelt set bør arbejdet tage udgangspunkt i den opstillede vision samt mål 
og strategier for den nye organisation, således at de administrative politik-
ker understøtter disse organisatoriske pejlemærker. 
 
Et vigtigt formål med en fusion kan være faglig udvikling og opkvalifice-
ring, og undersøgelsen har vist, at kortlægning og udvikling af kompeten-
cer er vigtige elementer i en fusion. Det gør det muligt at matche opgave-
fordeling med de rigtige medarbejdere samt at udnytte de nye faglige sy-
nergier, opgaver og samarbejdsflader, som en fusion ofte vil føre med sig.   
 
Det er endvidere vigtigt, at de konkrete belønnings- og incitaments-
systemer i en organisation inddrages som en integreret del af arbejdet med 
at understøtte en ønsket udvikling.  
 
Det er ledelsen, der har ansvaret for at gennemføre fusioner, herunder at 
træffe de nødvendige beslutninger om organisering og fordeling af arbej-
det. Samtidig skal ledelsen være opmærksom på at inddrage og være i 
dialog med medarbejderne, herunder at inddrage SU-systemet og repræ-
sentanterne for de enkelte personalegrupper.  
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Der er stor tradition for at inddrage samarbejdsudvalget (SU), tillidsre-
præsentanter og medarbejdere i forbindelse med offentlige fusioner sam-
menlignet med fusioner i det private erhvervsliv. Det er et vigtigt element 
i at skabe forståelse og accept af den nye organisation, men det kan have 
konsekvenser for, hvor hurtigt fusionen kan gennemføres.  
 
Ved eventuelle afskedigelser bør beslutningen om, hvem der eventuelt 
skal afskediges tage udgangspunkt i den nye organisations kompetence-
behov og de langsigtede udviklingsbehov. Afskedigelserne bør udmeldes 
og foretages så hurtigt, som det er muligt med respekt for de personaleju-
ridiske regler for at skabe de bedste rammer for at sikre ro i organisatio-
nen.  
 
Der er risiko for et generelt tab af medarbejdere under afskedigelses-
processen, og ledelsen bør derfor overveje behovet for at iværksætte fast-
holdelsesinitiativer for at sikre de nøglemedarbejdere, der er centrale for 
den nye organisation.  
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Tabel 1.3. Tjekliste for personale 
 

• Er det besluttet, hvem den fremtidige topleder er? 

• Er der overblik over personalesammensætningen i de re-
spektive organisationer? 

• Er der gjort overvejelser om behovet for større personaletil-
pasninger pga. fusionen? 

• Er der gennemført kompetenceafklaring for medarbejderne? 

• Er der strategiske planer for udvikling af nye kompetencer? 
 

• Er den fremtidige topleder og ledelsesgruppe udpeget? 

• Er der overblik over medarbejdernes ansættelsesvilkår? 

• Er der lagt en plan for hurtig gennemførelse af eventuelle 
afskedigelser? 

• Er der planlagt fastholdelsesinitiativer? 

• Er der lagt en plan for behovet for at skabe ensartede perso-
naleforhold? 

• Er der lagt en plan for inddragelse af SU og de relevante 
personalegrupper? 

 
• Er beslutningerne kommunikeret til medarbejderne, herun-

der processen, der leder frem til en afklaring af vanskelige 
beslutninger? 

• Er der sket en inddragelse af SU og de relevante medarbej-
dergrupper under gennemførelsen af fusionen? 

 
• Er der fulgt op på, hvordan fusionen har påvirket medar-

bejdernes trivsel? 

 

 
 
Ledelse af fusionen 
Der skal være fokus på at opbygge enighed om fusionens formål og 
grundlag på tværs af ledelsesgruppen og i særlig grad mellem toplederne 
fra de involverede fusionsparter. De bedste muligheder for dette skabes 
ved at samle topledergruppen som et team med ansvar for at gennemføre 
fusionen. Dermed skabes der mulighed for afklaring af forskelligheder og 
drøftelse af fælles retning.  
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Vilkårene for ledelse af fusioner i den offentlige sektor adskiller sig fra det 
private erhvervsliv. For eksempel betyder krav til åbenhed i forvaltningen 
og mediernes fokusering, at ledelsen sættes under pres i forhold til at fast-
holde det dobbelte fokus på at sikre den nødvendige planlægning og gen-
nemførelse af fusionen samt den løbende drift og politiske betjening. 
Endvidere er forventningen om stabilitet i opgaveløsningen og nul fejl 
fremtrædende i offentlige fusioner, og det har konsekvenser for villighe-
den til at foretage større omlægninger, der vil kunne realisere de ønskede 
gevinster hurtigt.  
 
Forud for fusionen er det derfor helt afgørende at lægge en klar strategi 
for gennemførelsen af fusionen, der er baseret på den rette balance mel-
lem hensynet til risikominimering/sikker drift og behovet for organisato-
risk optimering og realisering af gevinster. Der er derfor brug for at tage 
stilling til på hvilke områder, der bør fokuseres på en sikker drift, og på 
hvilke områder, det er muligt at løbe de risici, der kan være forbundet 
med at gennemføre optimeringstiltag. 
 
For at sikre den mest effektive fusionsproces skal der hurtigst muligt ud-
peges en ledelse af fusionen, der har klare beføjelser og den nødvendige 
beslutningskraft. Den leder, der er ansvarlig for den praktiske tilrettelæg-
gelse og styring af fusionen, behøver ikke nødvendigvis være den fremti-
dige topleder.  
 
Der er særligt i store fusioner behov for en mere overordnet styring af de 
igangsatte initiativer og projekter. Til at håndtere et omfattende og kom-
plekst fusionsforløb er der gode erfaringer med at organisere fusionsarbej-
det som et projekt eller et program for at adskille og indkapsle den daglige 
drift fra selve fusionen og for at sikre en effektiv styring af de udviklings-
projekter, som er igangsat. Man bør dog være opmærksom på at sikre 
ejerskab til denne programorganisation og nøje overveje den optimale 
fordeling af arbejdsopgaver i linieorganisationen versus projektorganisati-
onen.  
 
Det anbefales, at fusionsforløbet styres med udgangspunkt i en samlet 
overordnet projektplan, der nedbrydes i konkrete tids-, aktivitets- og an-
svarsfordelingsplaner for de enkelte opgaveområder eller projekter.  
 
En væsentlig faldgrube i fusioner er, at der ikke sikres den nødvendige 
fremdrift og momentum i fusionsprocessen. For at få den rette fremdrift 
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og koordinering, skal der sikres en tæt opfølgning på indhold, kvalitet og 
afhængigheder på tværs af projekter eller opgaver. Det er ligeledes vigtigt, 
at der skabes klarhed over, hvornår og hvordan fusionsledelsen overgår i 
den nye fusionerede organisation. 
 
Tabel 1.4. Tjekliste for ledelse af fusionen 

 
• Er der klarhed over, hvilke analyser, der er nødvendige for-

ud for beslutningen? 

 
 

• Er der enighed i ledelsen om fusionens formål og grundlag? 

• Er det besluttet, hvem der skal lede gennemførelsen af fusi-
onen? 

• Er der klarhed over, hvilke ressourcer og kompetencer, der 
er afsat til at gennemføre fusionen? 

• Er der lagt en overordnet projektplan for fusionen, der er 
nedbrudt i tids-, aktivitets- og ansvarsfordeling? 

• Er det afklaret, hvilken organisering, der skal understøtte 
fusionen og hvilket snit, der skal lægges mellem projekt- og 
linjeorganisationen? 

• Er der defineret processer for opfølgning på gennemførel-
sen? 

• Er der lagt en plan for realisering af gevinster på hhv. kort 
og lang sigt? 

 
• Er der fundet den rette balance mellem hensynet til risiko-

minimering/sikker drift og behovet for organisatorisk opti-
mering og realisering af gevinster? 

• Er der foretaget en ledelsesmæssig opfølgning på fusionens 
fremdrift i relation til de opstillede mål og milepæle? 

• Er der klarhed over, hvornår projekter og opgaver i pro-
gramorganisationen er afsluttet og kan lukkes ned? 

 
• Er der klarhed over, hvorledes fusionsledelsen og eventuelt 

programenheden indfases i den nye fusionerede organisati-
on?  
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Forandringsledelse og kommunikation 
Under fusioner er der behov for en systematisk og detaljeret planlagt 
kommunikationsindsats, særligt op til og lige efter fusionen. Undersøgel-
sen har vist, at manglende kommunikation til medarbejdere og interes-
senter er en afgørende faldgrube i fusioner, fordi kommunikationen ofte 
ikke er relevant og tilstrækkelig. 
 
Kommunikationen skal fokusere på de nære ting, som optager medarbej-
derne. Spørgsmål som fx hvor skal vi flytte hen, hvad og hvem skal jeg 
arbejde med, hvordan bliver fusionen gennemført, hvad indebærer fusio-
nen af ændringer for mit arbejde bør adresseres så tidligt som muligt. Det 
dæmper den organisatoriske uro og medvirker til at sikre stabilitet under 
fusionen.   
 
Der bør kommunikeres med regelmæssige mellemrum – også når der ikke 
er noget nyt at fortælle. Selvom der ikke er nogen afklaring på et spørgs-
mål, der optager medarbejderne, kan der fx kommunikeres om den pro-
ces, der leder frem til en afklaring. I modsat fald er der risiko for uro og 
stress i organisationen.   
 
Hvad angår konkrete kommunikationskanaler, bør der i størst mulig grad 
åbnes for dialog gennem møder, hvor medarbejdere fra de fusionerende 
organisationer hurtigt kan møde hinanden og få sat ansigt på fremtidige 
kolleger.  
 
Undersøgelsen har vist, at manglende håndtering af organisations-
kulturelle forskelle typisk er en af de helt afgørende barrierer for en suc-
cesfuld fusion. Manglende kulturel integration påvirker tværgående sam-
arbejde og opgaveløsning og dermed realisering af den faglige synergi. 
 
Som leder er det derfor vigtigt at gøre sig konkrete overvejelser om, hvil-
ken fremtidig kultur man ønsker, og hvilke elementer af de tidligere kul-
turer, der er uhensigtsmæssige. Dette er en forudsætning for, at man le-
delsesmæssigt kan påvirke udviklingen af kulturer. Den enkelte leder er i 
den forbindelse en afgørende kulturbærer, idet lederen gennem sine hand-
linger (fx belønninger og fokus) er med til at skabe, fastholde og udvikle 
kulturen.  
 
En af de væsentligste anbefalinger til at understøtte kulturel integration er 
konkret samarbejde om organisationens opgaver. Et sådant samarbejde vil 
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helt naturligt bidrage til at afklare og skabe større forståelse for hinandens 
kulturer. Særligt i fusioner, der omfatter integration af faglige kulturer, er 
det afgørende, at den øverste ledelse tager ansvar for udviklingsretning og 
samarbejde, således at eventuelt faglige uoverensstemmelser ikke får lov at 
leve videre. 
 
Man skal være opmærksom på at undgå gradvis indflytning i den nye 
organisation, da nogle medarbejdere vil være ”foran” i forhold til at defi-
nere eller påvirke en fremtidig kultur. Dette kan vanskeliggøre en senere 
integration af nye medarbejdergrupper. 
 
Som led i en fusion bør der endvidere overvejes særlige initiativer for mel-
lemledergruppen, der fungerer som ambassadører og har en særlig rolle i 
forhold til at kommunikere og skabe en fælles kultur. En meget tæt kom-
munikation til mellemledere og inddragelse i processen er en forudsæt-
ning for, at de kan spille en aktiv rolle.  
 
Endelig bør der efter gennemførelsen af fusionen følges op på, om inte-
grationen er lykkedes, og dette kan eventuelt iværksættes som led i en 
trivselsundersøgelse. 
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Tabel 1.5. Tjekliste for forandringsledelse og kommunikation 
 

• Er der klarhed over, hvem der bør involveres i beslut-
ningsgrundlaget? 

• Er der gjort overvejelser om muligheder og barrierer ved 
kulturerne i de respektive organisationer? 

 
• Er der lagt en plan for inddragelse af SU og medarbejdere i 

udmøntningen af fusionen? 

• Er mellemlederne tiltænkt en aktiv rolle? 

• Er der udarbejdet en kommunikationsplan med fokus på 
budskaber, timing og kommunikationskanaler? 

• Har topledelsen gjort sig overvejelser om den fremtidige 
kultur? 

• Er der planlagt initiativer møntet på at skabe ejerskab til 
fusionen og opbygge en fælles kultur? 

 
• Er der sket en løbende inddragelse af SU og medarbejderne 

i processen? 

• Er mellemlederne inddraget i processen? 

• Er de kulturelle forskelle adresseret? 
 

• Er der fulgt op på, om den kulturelle integration er lykke-
des? 

 
 
 
Økonomi 
Det er afgørende, at der tidligt i fusionsprocessen formuleres konkrete 
mål for hvilke økonomiske gevinster, der kan indhentes og hvornår disse 
gevinster indhentes. Med andre ord, så bør der lægges en detaljeret plan 
på kort og lang sigt, der sandsynliggør hvilke økonomiske gevinster, der 
kan hentes hvor og hvornår.  
 
En sådan plan kan bruges til målopfølgning efter selve fusionsprocessen, 
men den kan også være et godt kommunikationsværktøj overfor medar-
bejderne. Der er ofte en implicit frygt for økonomiske besparelser i for-
bindelse med en fusion, og det kan være en god idé at kommunikere klart 
ud, om der er planlagt effektivitetsforbedringer som følge af fusionen. 
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Det anbefales at udarbejde en business case med forskellige scenarier for 
potentielle økonomiske gevinster og omkostninger/investeringer forbun-
det med fusionen. Det anbefales samtidig, at der udarbejdes et selvstæn-
digt fusionsbudget, der synliggør de samlede omkostninger ved fusionen, 
og dens indvirkninger på den nye organisations samlede økonomi. I den 
forbindelse bør budgettet gøre det muligt for fusionsledelsen at disponere 
ressourcer og afholde udgifter samt følge op på forbruget periodevist. 
 
En fusion, der er igangsat som led i en ressortomlægning mv. vil ofte 
medføre, at der ikke er tid til at opstille et budget for den egentlige fusion. 
Ikke desto mindre bør der både ved denne fusion og andre fusioner så 
vidt muligt synliggøres faktiske udgifter ved gennemførelsen af fusionen. 
Det kan fx være konkrete etableringsomkostninger i forbindelse med lo-
kaler eller udgifter til nye it-systemer.  
 
Det skal afslutningsvist nævnes, at det kan være svært at måle resultater af 
en sammenlægning af offentlige institutioner på grund af manglende eller 
uklare mål for økonomiske gevinster samt manglende eller usammen-
lignelige data. Ikke desto mindre bør disse metodiske udfordringer hånd-
teres så godt som muligt, da undersøgelsen har vist, at økonomisk fokus 
er helt afgørende for en fusions succes.   
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Tabel 1.6. Tjekliste for økonomi 
 

• Er der formuleret konkrete mål for de økonomiske gevinster 
ved fusionen? 

• Er der udarbejdet en business case, der dokumenterer for-
ventede gevinster og investeringer? 

 
• Er der udarbejdet en plan for realisering af de økonomiske 

gevinster? 

• Er der etableret en gennemskuelig proces for overførsel af 
ressourcer? 

• Er der udarbejdet et selvstændigt budget for gennemførelse 
af fusionen? 

 
• Er der fulgt løbende op på realisering af de økonomiske 

mål? 

 
 

• Er der fulgt op på, om fusionen har realiseret de økonomi-
ske mål? 

 

 
 
It 
Fusionsledelsen bør adressere it-problemstillinger tidligt i forløbet og med 
tilstrækkeligt ressource- og ledelsesmæssigt fokus, da opgaverne erfa-
ringsmæssigt er mere komplekse og kan tage længere tid end forudsat. I 
forbindelse hermed er det vigtigt at skabe sig et overblik over, hvilke it-
systemer, der er kritiske og skal på plads fra start. 
 
Der bør som led i fusionen udarbejdes en konkret plan for håndtering af 
it-området på kort og lang sigt. I forhold til dag 1 skal de nødvendige it-
løsninger fungere, herunder konkret systemadgang, eventuelt mindre 
systemtilpasninger, kabling og netværk på nye lokationer, oprettelse af 
nye brugerprofiler mv.  
 
I forhold til det mere langsigtede perspektiv skal det overvejes, hvordan it 
og mulighederne inden for digital forvaltning kan være med til at løfte 
den nye organisations effektivitet og service. Det kræver, at digitaliserings-
potentialer ved en ny opgavesammensætning og et nyt organisatorisk set-
up tænkes ind i grundlaget for fusionen. 
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Endelig anbefales det at bruge it-værktøjer som intranet mv. til offensivt 
at støtte op om kommunikationsstrategien for fusionen. 
 
Tabel 1.7. Tjekliste for it 

 
• Er der foretaget overvejelser om it-synergier i fusionen? 

• Er der overblik over de væsentligste it-systemer i de respek-
tive organisationer, herunder muligheder og barrierer for in-
tegration? 

 
• Er der gennemført analyser af it-systemer og behov i fusio-

nen? 

• Er der afsat de nødvendige ressourcer til at gennemføre it-
delen af fusionen? 

• Er der udarbejdet en kort- og langsigtet it-strategi? 
 

• Er der klarhed over, om de nødvendige it-systemer til øko-
nomi, sagsbehandling mv. fungerer?  

• Er it-værktøjer som intranet mv. brugt under den løbende 
kommunikation under fusionen? 

 
• Er der fulgt op på, om it-strategien er realiseret? 

 

 

 
 
Kundefokus 
Som led i tilrettelæggelse af en fusion er det vigtigt, at der tages udgangs-
punkt i kundebehovene for at sikre en organisation, der er tilstrækkelig 
lydhør og rettet mod kunderne. Der bør derfor tilrettelægges en proces, 
der sikrer inddragelse af kundehensyn i fusionsprocessen. En efterfølgende 
opfølgning på organisationen bør også omfatte relationerne til eksterne 
kunder og samarbejdspartnere, fx ved at gennemføre brugertilfredsheds-
undersøgelser. 
 
For at sikre den lavest mulige oplevede servicenedgang i fusionsperioden 
er det vigtigt at kommunikere formål med fusionen til kunderne og gøre 
klart, hvad konsekvenserne vil være for snitflader og samarbejde. Der bør 
udarbejdes en kommunikationsplan, der sikrer den rette kommunikation 
til kunderne. Det anbefales specielt at sikre meget konkret ekstern kom-
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munikation for eksempel vedrørende nye kontaktpersoner og ændret op-
gavefordeling. 
 
Tabel 1.8. Tjekliste for kundefokus 

 
• Er der gjort overvejelser om, hvorvidt fusionen kan skabe 

grundlaget for bedre kundeservice? 

• Er der opstillet konkrete mål for, hvordan fusionen skal 
påvirke servicen til kunder og eksterne samarbejdspartnere? 

 
• Er der tilrettelagt en proces, så hensynet til kundebehov 

inddrages i fusionen? 

• Er der lagt en plan for opfølgning på kundebehov under og 
efter fusionen? 

• Er der lagt en plan for håndtering af den løbende drift un-
der fusionen? 

 
• Er der fulgt op på kundetilfredshed under implementerin-

gen? 

 
 

• Er der fulgt op på kundebehov efter fusionen? 

 

 
 
 
Centrale udfordringer og balancer 
Undersøgelsen peger på fem områder, som kan være særligt svære at 
håndtere under fusioner og som ofte indebærer en svær balance mellem 
forskellige hensyn.  
 
Det er i den henseende sjældent en større udfordring at fokusere på et 
hensyn ad gangen. Udfordringen består i at ramme den optimale balance 
mellem flere ofte modsatrettede hensyn.  
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Boks 1.1. Centrale udfordringer og balancer  
 

Sikker drift og risikominimering vs. hensynet til udvikling og fornyelse 
Balancen mellem ledelsens opmærksomhed på henholdsvis organisationsudvikling og 
drift kan være svær at afgøre. I hvert enkelt tilfælde må ledelsen under hensyntagen til 
den strategiske ramme afgøre vægtningen og tidspunktet for indsatsen.   
  
Topstyring og fremdrift vs. hensynet til inddragelse og ejerskab 
Ledelsen af fusionen må balancere mellem en fuld inddragelse af og dialog med medar-
bejdere og mellemledere, men samtidig tage højde for, at de nødvendige beslutninger 
bliver truffet, selvom samtlige hensyn til dialog ikke altid kan opfyldes. Samtidig skal 
det være klart, hvem der har ansvaret for at træffe de endelige beslutninger, og hvordan 
og hvornår de træffes. Det indebærer en afklaring af, hvilke beslutninger der er til  
diskussion, og hvilke beslutninger, der er bundne.  
 
Kundefokus fra dag 1 vs.  hensynet til omstilling af organisationen 
Balancen mellem hensynet til organisationsudvikling overfor kundefokus kan heller 
ikke fastsættes endeligt, men må afgøres i den enkelte situation. Kunder kan være for-
skellige – lige fra ministeren til borgeren – men undersøgelsen peger på, at den nye 
organisation bør foretage en reflekteret vægtning af, hvor meget og hvornår kunder bør 
vægtes i forhold til optimering af den interne organisation.  
 
Udvikling af it-systemer vs. sikker it-drift 
It-integration under fusion kan være ganske kompliceret med samkøring af en række 
systemer. Ofte kan fusioner være unikke muligheder for at udnytte den nye organisati-
ons struktur til afgørende at ændre it-anvendelsen, men samtidig må der tages hensyn 
til at sikre driften.  
 
Ligeværdighed og konsensus vs. beslutningskraft 
Styrkeforholdet mellem organisationerne inden fusionen har en tendens til at spille 
afgørende ind på fusionen. En fusion af to lige stærke organisationer vil ofte lægge vægt 
på ligeværdighed og konsensus. Dette kan dog være på bekostning af den nødvendige 
beslutningskraft og fremdrift af fusionen.  
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Kapitel 2 
Fusioner i staten – datagrundlag, metode og 
analyseramme 
 
 
2.1. Indledning  
En af ambitionerne med denne publikation er at tilvejebringe et solidt 
datamateriale om fusioner i statslige institutioner. I dette kapitel beskrives 
analysens datagrundlag og metode samt den overordnede analyseramme 
for analysen.  
 
En fusion er en omfattende og grundlæggende form for organisationsæn-
dring. Udtrykket ”fusion” er afledt af det latinske ord ”fusio” og betegner 
en sammensmeltning eller sammenslutning af flere enheder. Ved fusioner 
skaber man på baggrund af det tidligere noget nyt, der er mere end sum-
men af delene. Fusioner er i den mest rene form en sammenlægning af to 
selvstændige institutioner eller virksomheder.   
 
Det er ikke kun i rene institutionssammenlægninger, at det er relevant at 
inddrage erfaringer fra fusioner. Der skelnes i den private sektor mellem 
en juridisk fusion, hvor der alene fokuseres på de selskabsretlige relationer 
mellem juridiske enheder og en bredere definition af fusioner, hvor der fx 
kan være tale om at fusionere driftsøkonomiske funktioner fra forskellige 
virksomheder.  
 
I den private sektor ses der således ofte en fusion af forretningsenheder 
inden for flere virksomheder, som dog ikke nødvendigvis er en fusion set 
ud fra et selskabsretligt synspunkt.  
 
Der anvendes i denne publikation den bredere definition af fusionsbegre-
bet som en omfattende sammenlægning af organisationer eller funktioner i en 
afgrænset enhed – enten ved dannelsen af en ny institution eller en enhed 
inden for den eksisterende institution eller koncern. Publikationen ind-



Fusioner i staten – erfaringer og anbefalinger 

32 
 

drager derfor også sammenlægningen af funktioner inden for en organisa-
torisk afgrænset enhed i forbindelse med etableringen af såkaldte admini-
strative fællesskaber.  
 
Boks 2.1. Anvendte definitioner 

 

En fusion defineres som en omfattende sammenlægning af institutioner eller funktio-
ner i en afgrænset enhed. 
 
En institution defineres i det følgende som en enhed, der er organisatorisk afgrænset 
og som har selvstændig økonomistyring og ledelse. 
 
Et administrativt fællesskab kan defineres som en samling administrative funktioner, 
sådan at flere institutioner på et eller flere ministerområder serviceres fra én lokation.  
 

 
 
2.2. Metode og datagrundlag 
Publikationen trækker på et bredt erfaringsgrundlag, der omfatter en 
kortlægning og analyse af fusioner i staten, som Deloitte Business Consul-
ting har gennemført for Finansministeriet, jf. nedenfor.  
 
Publikationen trækker endvidere på interviews med Told og Skat og tre 
cases fra den private sektor: Danske Bank, Group 4 Securicor og Vestas.  
 
Deloittes undersøgelse omfatter fem statslige fusioner:  
 
• Sammenlægning af en række administrative opgaver på Beskæftigel-

sesministeriets område i Beskæftigelsesministeriets Administrations 
Center (BAC) i 2003 

• Sammenlægning af en række opgaver på Trafikministeriets område i 
en nyoprettet Trafikstyrelse (TRS) i 2003 og 2004 

• Sammenlægning af Veterinærdirektoratet og Levnedsmiddelstyrelsen 
til Veterinær- og Fødevaredirektoratet (VFD) i 1997 

• Sammenlægning af By- og Boligministeriet, Økonomiministeriet og 
Erhvervsministeriet samt opgaver fra Miljøministeriet vedrørende 
energiområdet til Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM) i 2001 

• Sammenlægning af Finansstyrelsen og Økonomistyrelsen til Økono-
mistyrelsen (ØS) i 2003.  
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Dataindsamlingen, der er gennemført i forhold til case-institutioner og 
interessenter, er sket gennem indhentning af baggrundsmateriale, dybde-
gående interview og en selvevaluering. 
 
Følgende respondentgrupper er indgået i undersøgelsen:  
 
• Topledere, der har været ansvarlige for at gennemføre fusionen 
• Mellemledere der eksempelvis har været involveret i implementering 

og evt. planlægning af fusionen 
• Tillidsrepræsentanter, der har været involveret via eksempelvis SU.  
• Nøglemedarbejdere der har fungeret som eksempelvis projektledere, 

direktionssekretærer eller koordinatorer under fusionens gennemførel-
se 

• Kunder og samarbejdsparter der har samarbejdet med, aftaget ydelser 
fra eller været genstand for regulering fra den fusionerede institution 

• Eksterne nøgleaktører der har samarbejdet med den fusionerede sty-
relse i kraft af deres funktion som eksempelvis paragrafansvarlig i Fi-
nansministeriet eller medarbejder i et departement.    

 
Der er alt i alt gennemført 43 interviews med 85 personer, samt en selv-
evaluering, hvor 52 personer har vurderet forløbet af den fusion, de har 
været involveret i.  
 
2.3. Valg af cases, typer af fusioner og rationaler 
Valget af case-institutioner er sket ud fra ønske om at afdække forskellige 
typer af fusioner og afdække fusioner med forskellige formål og rationaler. 
Endelig er der medtaget case-institutioner, som netop har gennemført en 
fusion, og case-institutioner, der har været færdige med fusionen i en pe-
riode.  
 
Typer af fusioner 
Der findes forskellige former for fusioner i staten, som går lige fra sam-
menlægning af administrative funktioner (administrative fællesskaber) til 
sammenlægning af hele ministerier.  
 
De forskellige former for fusioner kan indsættes på et kontinuum, som 
angiver graden af forskel mellem et administrativt fællesskab og egentlige 
fusioner mellem to selvstændige institutioner, jf. nedenfor.  
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Figur 2.1. Typer af fusioner 

Sammenlægning af funktioner
eller opgaver indenfor en
institution eller koncern

Sammenlægning af dele
af institution A med dele

eller hele institution B

Sammenlægning af to
eller flere institutioner

 
Det har været vigtigt for undersøgelsen at dække hele dette kontinuum. 
Undersøgelsen har dermed haft en ambition om også at sætte fokus på 
mindre fusioner såsom sammenlægning af administrative fællesskaber. De 
erfaringer, der gøres ved rene fusioner mellem to institutioner, kan i man-
ge tilfælde være relevante, når der etableres et administrativt fællesskab. 
 
Rationaler for fusioner 
Rationaler for fusioner i den private sektor er typisk stordriftsfordele, ra-
tionalisering, synergieffekter, vækst og markedsdominans. Rationaler for 
fusioner i et politisk ledet system kan være mere sammensat og komplek-
se, og der kan derfor være behov for at se på andre rationaler og potentia-
ler i en fusion end dem, der er udtalte i den private sektor.  
 
Samlet kan der skelnes mellem tre rationaler: Politiske prioriteringer, fag-
lige synergier og økonomiske synergier. Ofte er der flere rationaler bag en 
fusion, fx en kombination af faglige synergier og rationaliseringsgevinster 
eller et overlap mellem en politisk prioritering og et opstået fagligt syner-
gipotentiale. Man kan dermed forestille sig kombinationer mellem de 
forskellige rationaler for fusioner.  
 
Politiske prioriteringer 
En politisk omprioritering af et bestemt politikområde eller en ny måde 
at tænke på i forhold til håndtering af nye eller gamle problemfelter kan 
underbygges ved at omlægge eller sammenlægge to eller flere institutio-
ner. De fusionerede institutioner kan tilsammen have kompetencerne til 
at tænke opgaveløsningen ind i en ny politisk ramme.  
 
Dette sker ofte i forbindelse med egentlige ressortomlægninger. Økono-
mi- og Erhvervsministeriet er et eksempel på en sådan løsning, hvor hidtil 
adskilte enheder tænkes ind i en ny organisatorisk ramme understøttet af 
en vision om at skabe et ”ministerium for vækst”. Det samme gjorde sig 

BAC TRS ØEM 
ØS 
VFD 
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gældende ved oprettelsen af Integrationsministeriet, Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.  
 
Faglige synergier og koordinering 
Faglige synergier handler blandt andet om at samle varetagelsen af relate-
rede opgaver ét sted. Dette sker for at sikre faglig bæredygtighed, at undgå 
dobbeltfunktioner og for at få mere helhed eller bedre koordinering af 
opgavevaretagelsen både i relation til betjeningen af det politiske system 
og i relation til organisationens omverden. Der kan også være opstået helt 
nye fagområder, der på grund af fx EU-regulering kræver øget eller en 
anderledes form for styring.  
 
Der kan under dette rationale indgå overvejelser om at flytte sagsbehand-
ling af bestemte områder fra departement til styrelse for at rendyrke de-
partementets rolle som sekretariat for den politiske ledelse. 
 
Økonomiske synergier 
Rationalet bag mange fusioner mellem beslægtede institutioner er rationa-
liseringsgevinster som følge af stordriftsfordele. Det gælder fx sammen-
lægningen af forskellige administrative funktioner inden for hele mini-
sterområder. Det kan ligeledes være for at undgå smådriftsulemper som 
følge af manglende kritisk masse.  
 
2.4. Præsentation af fokusområder og analysefaser  
Finansministeriet har i samarbejde med Deloitte Business Consulting 
opstillet en analyseramme, der kan anvendes til at analysere centrale op-
gaveområder, der skal gennemføres i forskellige faser af en fusion. 
 
Analyserammen består af to elementer: 
• Otte tematisk afgrænsede fokusområder, der repræsenterer centrale 

opgaveområder i gennemførelsen af en fusion 
• Fire kronologisk afgrænsede faser, der i forskellig grad kan gennemlø-

bes i forbindelse med en fusion 
 
Fokusområder 
De otte opgaveområder repræsenterer et bredt udsnit af, hvad der bør 
sættes fokus på under en fusion. Det er en præmis i analyserammen, at 
samtlige opgaveområder er vigtige i en fusion, men at der i henhold til 
den konkrete fusion bør lægges forskellig vægt på de forskellige områder, 
jf. tabel 2.1.  
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Tabel 2.1. Fokusområderne i analyserammen  

Strategisk ramme 
Omfatter overordnet formulering af vision og målsætnin-
ger samt den politiske og administrative ledelses forvent-
ninger til fusionen.  

Organisation 
Omfatter organisationens opgaver, kompetencer, tilrette-
læggelse og placering af den fremtidige organisations- og 
ledelsesstruktur samt organisationens processer.  

Personaleforhold  
Omfatter medarbejdernes ansættelsesforhold, gennemfø-
relse af eventuelle afskedigelser samt udpegning af den 
fremtidige ledelse. 

Ledelse af fusionen Omfatter planlægning og styring af fusionsforløbet. 

Forandringsledelse og 
kommunikation 

Omfatter håndteringen af kulturelle forskelle i den fusio-
nerede organisation, medarbejderinvolvering i fusionspro-
cessen samt kommunikation internt og eksternt. 

Økonomi 

 

Omfatter de økonomiske målsætninger for fusionen og 
behovet for investeringer for at realisere disse. Herudover 
vedrører fokusområdet fastlæggelse af de fremtidige bevil-
lingsforhold samt budget for fusionen. 

It 

 

Omfatter fastlæggelse af behovet for it-understøttelse i den 
nye organisation samt planlægning og implementering 
heraf.  

Kundefokus 
Omfatter opstilling af mål for forbedring af kundeservice 
og varetagelse af den løbende drift under fusionen.  

 
  
Faser 
Fokusområderne danner rammen for fusionens indhold og aktiviteter, 
men beskriver ikke hvornår der bør sættes ind med handlinger og ressour-
cer i forskellige faser af en fusion eller hvornår, hvilke aktører skal håndte-
res i en fusionsproces.  
 
Fusioner strækker sig typisk over en lang periode – ofte et til to år eller 
mere – og er altid en forandring af en betydelig størrelse og kompleksitet. 
De indebærer ofte parallelle udviklings- og integrationsprocesser, der skal 
koordineres i forhold til hinanden. Organisationerne, der skal fusioneres, 
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har da også sjældent det organisatoriske overskud, der skal til for at løfte 
opgaven uden at forstyrre den normale organisation.  
 
Det betyder, at der bør ses kritisk på hvilke opgaveområder, der bør sættes 
fokus på i hvilken del af processen, og hvilke funktioner der bør køres 
samtidig. Analyserammen tager højde for dette ved at dele en fusion op i 
fire kronologiske faser, jf. tabel 2.2.  
 
Det er dog stor forskel i fusionernes forløb, og faserne gennemføres i en-
kelte tilfælde parallelt. Faseinddelingen skal derfor ikke opfattes for rigidt, 
men som inspiration til at analysere, planlægge og gennemføre en fusion.  
 
Tabel 2.2. Faserne i analyserammen 

Beslutningsgrundlag 
Fasen omfatter grundlaget for beslutningen om en fusion, 
herunder omfang, indhold og hvem der skal involveres.  

Analyse og planlæg-
ning 

Fasen omfatter hvilke analyse- og planlægnings-aktiviteter, 
der skal gennemføres i forbindelse med etableringen af 
den nye organisation.  

Implementering 
Fasen omfatter den konkrete etablering af den nye organi-
sation. 

Opfølgning og juste-
ring 

Fasen omfatter hvilken opfølgning, der bør være og hvilke 
justeringer der på den baggrund er gennemført. 

 
 
2.5. Præsentation af cases 
I det følgende præsenteres de fem cases, herunder baggrunden for fusio-
nen og målsætningen med fusionen. For en mere udførlig casebeskrivelse 
henvises til kapitel 5. 
 
Beskæftigelsesministeriets Administrations Center  
Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (BAC) blev oprettet den 
1. april 2003. BAC blev etableret med ca. 50 medarbejdere og løser en 
række administrative opgaver på tværs af Beskæftigelsesministeriets insti-
tutioner primært inden for økonomiforvaltning, lønadministration, ind-
køb og udbud og tilsyn. Der blev tilført yderlige 20 medarbejdere i 2004-
2005.  
 

37 
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Baggrunden for at etablere BAC var et ønske om at professionalisere og 
effektivisere de administrative funktioner på tværs af koncernen – særligt 
på økonomi- og lønområdet. De administrative funktioner havde hidtil 
været varetaget decentralt, og forventningen var, at det ville skabe øget 
mulighed for effektivisering ved at samle de administrative opgaver i et 
administrativt fællesskab. Endvidere var der et ønske om at styrke kapaci-
teten til at gennemføre større udviklingsinitiativer på tværs af det admini-
strative område i koncernen. Endelig var der et mål om at skabe en ar-
bejdsplads, hvor der fastholdes og tiltrækkes kompetente og engagerede 
medarbejdere.  
 
Dette gav sig udslag i, at BAC satte to hovedmål op for fusionen. For det 
første skulle opgavevaretagelsen professionaliseres og for det andet skulle 
der realiseres effektiviseringer på BAC’s bevillinger på i alt 15 pct. herun-
der cirka 10 årsværk på lønbudgettet i perioden 2005-2007. BAC har ved 
udgangen af 2004 indfriet effektiviseringer på cirka 4.4 årsværk for 2003 
og 2004.  
 
Trafikstyrelsen 
Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger blev etableret den 1. juli 2003 ved 
samling af en række opgaver fra Trafikministeriets departement, Banesty-
relsen og Færdselsstyrelsen. Samtidig blev det i sommeren 2003 meddelt, 
at Jernbanetilsynet skulle nedlægges og hovedparten af opgaverne og 
medarbejderne overføres til Trafikstyrelsen, men dette skete først et år 
efter etableringen af Trafikstyrelsen.  
 
Der er alt i alt ca. 75 medarbejdere i Trafikstyrelsen. De 25 kom fra Ba-
nestyrelsen, 6 fra Trafikministeriets departement, 3 fra Færdselsstyrelsen 
samt endeligt ca. 15 medarbejdere fra Jernbanetilsynet. Herudover er der 
gennemført rekruttering af ca. 25 medarbejdere.  
 
Baggrunden for fusionen var den omfattende strukturændring på jernba-
neområdet siden 1990’erne. Udviklingen har gået fra et selvforvaltende 
system med alle opgaver forankret i DSB til en branche karakteriseret af 
udskillelsen af infrastruktur i Banestyrelsen, sikkerhedsopgaver i Jernbane-
tilsynet samt salget af DSB Gods. Der har i den forbindelse været en op-
fattelse af, at der skal sikres en klar og entydig opsplitning og rendyrkning 
af opgaver og roller, samtidig med at de politiske behov for den overord-
nede styring af den kollektive trafik tilgodeses yderligere.  
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Der var dermed tre overordnede målsætninger for fusionen. En forenk-
ling af myndighedsstrukturen og afklaring af respektive roller, en større 
kritisk masse ved udøvelsen af funktionen og endelig en bedre afvejning 
mellem de politiske ønsker til jernbanens sikkerhedsniveau og de økono-
miske rammer for statens trafikindkøb og infrastrukturinvesteringer.  
 
Veterinær- og Fødevaredirektoratet 
Veterinær- og Fødevaredirektoratet blev etableret den 1. juli 1997 som en 
fusion mellem Veterinærdirektoratet og Levnedsmiddelstyrelsen. Direkto-
ratet blev i august 2004 overført til Ministeriet for Familie- og Forbruger-
anliggender under navnet Fødevarestyrelsen 
 
Veterinærdirektoratet havde ca. 250 medarbejdere i den centrale styrelse 
samt 850 medarbejdere i kødkontrollen, mens Levnedsmiddelstyrelsen 
havde ca. 260 medarbejdere.  
 
Baggrunden for fusionen var en række undersøgelser fra blandt andet 
Akademiet for de Tekniske Videnskaber samt Finansministeriet, som 
havde foreslået en forenkling og effektivisering af strukturen i levneds-
middelkontrollen.  
 
Der var dermed tre overordnede formål med fusionen. For det første at 
etablere et enklere system. For det andet at realisere faglige synergier, her-
under at gennemføre regelforenkling på området. For det tredje at etable-
re en entydig organisation, der giver bedre mulighed for at koordinere 
indsatsen vedrørende produktion, forarbejdning og forhandling af fødeva-
rer.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Økonomi- og Erhvervsministeriet blev etableret efter folketingsvalget i 
november 2001. Fusionen var et resultat at en sammenlægning af ressort-
områder fra Økonomi- Erhvervs- og Boligministeriet samt overflytning af 
energiområdet fra Miljøministeriet.  
 
Den nye koncern bestod ud over departementet af 10 styrelser: By og 
Byg, Danmarks Statistik, Energistyrelsen, Erhvervs- og boligstyrelsen, 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen, Kon-
kurrencestyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen samt Søfartsstyrelsen. 
Dertil kommer Dansk Design Center, VækstFonden, VisitDenmark, 
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Eksport Kredit Fonden og Det Økonomiske Råd. I alt blev ca. 2500 
medarbejdere berørt af den ganske omfattende fusion.  
 
Det overordnede formål med ressortomlægningen var at skabe et ”mini-
sterium for vækst” med fokus på mere langsigtede, økonomiske forhold, 
vækstbetingelser og strukturreformer til gavn for virksomheder og forbru-
gere. Ved at samle en række tidligere adskilte ressortområder i ét ministe-
rium var det hensigten, at der kunne føres en mere sammenhængende 
vækstpolitik.  
 
Økonomistyrelsen 
Økonomistyrelsen og Finansstyrelsen blev den 1. oktober 2003 fusioneret 
og videreført under navnet Økonomistyrelsen.  
 
Før fusionen beskæftigede Økonomistyrelsen ca. 185 årsværk og Finans-
styrelsen ca. 180 årsværk. Det samlede antal medarbejdere berørt af fusio-
nen var omkring 380.  
 
Baggrunden for fusionen var et administrativt ønske, som baserede sig på 
en forventet nedgang i opgaveporteføljen for Finansstyrelsen i 2003 samt 
et potentiale for at optimere den økonomiske bæredygtighed og opgrade-
re de opgavemæssige kernekompetencer. Ved at samle Finansstyrelsens og 
Økonomistyrelsens funktioner kunne administrationsudgifterne reduceres 
samtidig med, at der kunne frigøres midler til nye investeringer i udvik-
ling, digitalisering og kompetenceudvikling.   
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Kapitel 3  
Erfaringer med fusioner i staten 
 
 
3.1. Indledning  
I dette kapitel præsenteres de overordnede erfaringer fra de fem statslige 
fusioner, der har indgået i Finansministeriets undersøgelse. Kapitlet ind-
drager desuden eksempler fra andre statslige og kommunale fusioner. 
 
Præsentationen tager udgangspunkt i de otte fokusområder, som blev 
præsenteret i kapitel 2. Kapitlet beskriver, hvordan hvert enkelt fokusom-
råde er håndteret i fusionerne samt hvilke balancegange, der er knyttet til 
enkelte af fokusområderne.  
  
3.2. Strategisk ramme 
Den strategiske ramme er en hjørnesten i en succesfuld fusion, idet den 
omfatter formulering af vision og målsætninger samt den politiske og 
administrative ledelses forventninger til fusionen. En strategisk ramme 
skal kunne besvare det første afgørende spørgsmål ved en fusion – hvorfor 
fusionen overhovedet bør gennemføres.  
 
Den strategiske ramme er afgørende i den indledende fase af fusionen, 
men den bliver ikke mindre vigtig under og efter fusionen. Der skal lø-
bende styres efter og følges op på vision og mål under gennemførelse og 
evaluering af fusionen.  
 
Undersøgelsen af de fem cases viser, at der er grund til at fokusere på spe-
cielt tre punkter i forhold til den strategiske ramme:  
 
• Formulering af vision og konkrete mål for den nye organisation 
• Implementering af politisk vision 
• Balancering af politisk betjening og organisationsudvikling 
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Det første punkt gælder generelt for statslige fusioner, mens de to sidste 
punkter særligt er møntet på fusioner, der er gennemført som led i res-
sortomlægninger, ændrede politiske prioriteringer mv. Ressortomlægnin-
gerne er kendetegnet ved, at den administrative ledelse slet ikke eller kun i 
mindre grad har været involveret i forberedelsen af fusionen.  
 
Vision og konkrete mål 
En fælles vision er vigtig for at integrere de fusionerede organisationer og 
for, at den enkelte leder og medarbejder kan forstå meningen med fusio-
nen. En stærk vision kan være en organisatorisk lim, der integrerer, giver 
mening og retning for de fusionerede organisationer og medarbejdere.   
 
Visionen skal herefter operationaliseres i nogle konkrete mål for fusionen. 
Målfastsættelse er vigtigt, ikke bare for at kunne vurdere selve processen, 
men også som et redskab, der driver og udstikker retningslinier for selve 
fusionen.  
 
Case-erfaringerne viser, at de administrativt initierede fusioner generelt er 
kendetegnet ved et klart beslutningsgrundlag. Det skyldes primært, at der 
er klare forventninger til fusionen fra den administrative ledelse - ikke 
mindst udtrykt gennem beslutningsgrundlaget. Endvidere er de opstillede 
visioner med til at give fusionen mening og retning for medarbejderne. 
 
Både Beskæftigelsesministeriets Administrative Center (BAC) og Trafik-
styrelsen er kendetegnet ved forholdsvist lange modningsforløb, hvor der 
blev gennemført en række analyse- og afklaringsaktiviteter, inden man 
nåede frem til et egentligt beslutningsgrundlag. Det har ifølge interview 
givet ledelsen det nødvendige fundament for at formulere og viderefor-
midle relativt klare visioner og konkrete mål, jf. boks 3.1. 
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Boks 3.1. Vision, mål og implementering i Trafikstyrelsen 
 

Trafikstyrelsen blev etableret som en ny styrelse ved, at en række opgaveområder fra 
forskellige institutioner blev overført til en ny sammenhæng. Samtidig var der behov 
for relativt omfattende rekrutteringer. Når en organisation på den måde starter fra 
bunden og i mindre grad kan trække på en fælles historie, er der i særlig grad behov 
for klare visioner og mål, der tydeliggør retningen. 
 
I undersøgelsen af Trafikstyrelsen vurderer de involverede aktører, at der var formule-
ret en tydelig vision, der kunne motivere sammenlægningen. Herudover var der klar-
hed om de politiske forventninger og den administrative topledelses forventninger til 
fusionen, således at der var et godt grundlag for at formulere en vision for styrelsen. I 
interview giver de involverede aktører udtryk for en høj grad af fælles forståelse af og 
udbredt opbakning til målsætningerne med fusionen.  
 
Fusionen var endvidere kendetegnet ved, at der skete en relativ tidlig igangsættelse af 
visionsarbejdet, og at strategien for jernbanesektoren og for etablering af Trafikstyrel-
sen blev udformet som et bredt samarbejde med involvering af Finansministeriet. Det 
relativt langstrakte tidsforløb fra idé til realisering gav medarbejderne gode muligheder 
for at få kendskab til baggrunden for styrelsen.  
 

 
Mens BAC og Trafikstyrelsen var kendetegnet ved forholdsvist lange 
modningsforløb, blev fusionen mellem Finans- og Økonomistyrelsen 
besluttet og gennemført over en kort periode fra sommeren 2003 til de-
cember 2003. Ønsket om at skabe en fagligt og økonomisk bæredygtig 
organisation blev eksplicit fremlagt som et mål for fusionen i såvel indstil-
lingen til departementet som i orienteringen til medarbejderne om fusio-
nen. Undersøgelsen viser, at der blandt alle de involverede aktører var 
fuldstændig enighed om målene for fusionen, dvs. ønsket om at optimere 
og effektivisere.  
 
Implementering af den politiske vision 
Statslige fusioner, der er gennemført som led i ressortomlægninger og 
ændrede politiske prioriteringer mv., stiller særlige krav til ledelse af fusi-
onsprocessen. Beslutningen er ofte truffet, uden at de berørte topledere og 
organisationer har kendskab til planerne, og fusionerne kan sjældent plan-
lægges tidligt i forløbet, som det er muligt med andre fusioner.  
 
Det er i den forbindelse en fordel med en slagkraftig politisk vision for 
den nye organisation. Den politiske vision er dog ofte forholdsvis over-
ordnet og forudsætter et efterfølgende arbejde med at konkretisere visio-
nen, så formålet med fusionen fremstår klart for den enkelte medarbejder.  
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Den politiske vision med fusionen af Økonomi- og Erhvervsministeriet 
var at skabe et ”ministerium for vækst”. Udfordringen for den administra-
tive ledelse var med afsæt i den politiske vision at formulere nogle konkre-
te, operationelle mål for organisationen. De store krav til den politiske 
betjening fra dag ét betød dog, at der først i en senere fase af fusionen blev 
brugt tid og ressourcer på at formulere og formidle vision, mål og strate-
gier, jf. boks 3.2. 
 
Boks 3.2. Strategisk ramme for Økonomi- og Erhvervsministeriet 

 

Den politiske vision med Økonomi- og Erhvervsministeriet var at skabe et ”ministeri-
um for Vækst” med fokus på mere langsigtede, økonomiske forhold, vækstbetingelser 
og strukturreformer til gavn for virksomheder og forbrugere. Ved at samle en række 
tidligere adskilte ressortområder i ét ministerium var hensigten, at der kunne føres en 
mere sammenhængende vækstpolitik.  
 
Selvevalueringen og interview peger på, at den primære udfordring opstod i forbindel-
se med den konkrete udmøntning af de politiske visioner. Dette skete samtidig med, 
at topledelsen fra dag ét både prioriterede og var nødsaget til at få den politiske betje-
ning til at fungere hurtigst muligt, fordi regeringen øjeblikkeligt satte en række større 
politiske initiativer i gang. Der var således ikke fra starten tid og ressourcer til at fore-
tage en mere operationel målformulering i forhold til rollen som ”ministerium for 
vækst” eller at opstille mere langsigtede visioner og strategier for den nye organisation. 
I stedet kom de mere kortsigtede politiske leverancer til at dominere opgaveløsningen. 
 
Nogle måneder efter fusionen, i foråret 2002, blev der til gengæld gennemført en 
proces, hvor hvert område i departementet og hver styrelse i koncernen udvalgte et af 
de indsatsområder og mål i vækststrategien, som de ønskede at være ansvarlige for. 
Herefter formulerede enhederne konkrete delmål for realiseringen af strategiens ind-
satsområder, hvilket blev fulgt op i de årlige resultatkontrakter, og indarbejdet i enhe-
dernes arbejdsprogram. Interview peger på, at processen med at konkretisere vækst-
strategien har bidraget til at skabe fælles forankring og retning. 
 
I foråret 2002 blev der samtidig igangsat et organisationsprojekt, som blandt andet 
førte frem til formuleringen af en fælles mission og vision, jf. nedenfor: 
 
Det er Økonomi- og Erhvervsministeriets opgave at skabe fremtidssikrede vilkår for borgere 
og virksomheder i en stadig mere global verden. Vores vision er at opnå Europas bedste 
vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. 
 
I interviewene har flere givet udtryk for, at processen omkring formuleringen af missi-
on og visionen var meget gavnlig i forhold til at få drøftet grundlaget for fusionen og 
den nye organisation.  
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Politisk betjening  
Erfaringer fra Økonomi- og Erhvervsministeriet viser, at evnen til at leve-
re politisk betjening er altafgørende for succes i en departemental fusion. 
Denne opgave er særlig vigtig i en periode med et markant behov for poli-
tikformulering – eksempelvis i en periode efter et regeringsskifte.  
 
Ikke desto mindre er det vigtigt, at der afsættes ledelsesmæssige ressourcer 
til at tilgodese andre vigtige opgaver som fx organisationsudvikling. Med 
andre ord er det afgørende, at der sker en balancering og prioritering af 
forskellige opgaver såsom politisk betjening og organisatoriske opgaver.  
 
Undersøgelsen har vist, at det kan være en hjælp efter en fusion at under-
støtte ministerbetjeningen ved hjælp af formaliserede procedurer for mi-
nisterbetjening, jf. boks 3.3. 
 
Boks 3.3. Økonomi- og Erhvervsministeriet om politisk betjening  

 

Erfaringerne fra Økonomi- og Erhvervsministeriet viser, at den politiske betjening 
med fordel kan understøttes af en række tiltag, der implementeres relativt hurtigt efter 
fusionen er besluttet: 
• Fastlæg organisationen og chefniveauerne hurtigst muligt 
• Formaliser procedurer vedrørende ministerbetjening 
• Udarbejd vejledninger og ”procesguide” for ministerbetjening 
• Afsæt de nødvendige ressourcer til kvalitetssikring af betjening og koordinering 

på tværs – særligt i starten vil der være mange forskellige måder at udføre betje-
ningen på og manglende blik for tværgående sammenhænge 

• Tydeliggør ansvars- og rollefordeling mellem departement og styrelser 
• Opstilling af mål i resultatkontrakter for hhv. sagernes overholdelse af frister og 

”umiddelbare anvendelighed” (kvalitet) for at skabe incitamenter til god mini-
sterbetjening 

 

 
 
3.3. Organisation 
Fokusområdet organisation omhandler organisationens opgaver, kompe-
tencer, tilrettelæggelse og placering af den fremtidige organisations- og 
ledelsesstruktur samt organisationens processer.  
 
Fastlæggelse af den nye organisation er en god lejlighed til at gennemtæn-
ke nogle centrale spørgsmål. Hvordan understøtter organisations-
principperne den nye organisations opgaver og strategi? Hvordan kan 
sammenlægningen bruges til at optimere og effektivisere den nye organi-
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sation? Hvordan afklares kompetencebehovene i den nye organisation? 
Hvem skal bestride de nye poster? Dette er alle sammen spørgsmål, som 
er vigtige at få besvaret inden eller i starten af fusionsprocessen.  
 
Undersøgelsen af de fem cases viser, at der er grund til at fokusere på spe-
cielt fire punkter i forhold til organisation:  
 
• Principper for den nye organisation 
• Fastlæggelse af kompetencebehov  
• Maksimal fokus på lokaleløsning og praktiske forhold 
• Behov for opfølgning og tilpasning 
 
Principper for den nye organisation 
Caseanalyserne viser, at jo klarere den strategiske ramme er (visioner, mål 
og strategier), jo mere fokuseret mod realisering af organisationens mål 
kan tilrettelæggelsen af den nye organisation blive. Det understreger be-
hovet for at tage udgangspunkt i strategi, vision, mål og kompetencebe-
hov, når de overordnede organisatoriske principper og organisationsde-
signet skal fastlægges. 
 
Ideelt set fastlægges de organisatoriske principper forud for designet af 
organisationen, således at organisationsdesignet kan indrettes derefter. Fx 
var der i BAC efter fusionen ikke en afklaret styringsrelation mellem 
BAC, departement og styrelse om, hvem der havde ansvaret for BAC’s 
økonomi – BAC’s direktør eller styrelsesdirektøren. De organisatoriske 
principper klarlægger dette og beskriver de grundlæggende karakteristika, 
man ønsker skal kendetegne den fremtidige organisation. Principper kan 
eksempelvis omhandle:  
 
• Ledelsesprincipper 
• Principper for faglig sammenhæng mellem opgaverne 
• Forholdet mellem politisk betjening og administration 
• Styringsrelation og snitflader mellem organisatoriske enheder 
• Principper for kundebetjening 
• Brug af digital forvaltning 
• Linjeorganisering kontra projektorganisering 
• Behovet for stabsfunktioner 
• Flad struktur kontra hierarkisk struktur 
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• Graden af uddelegering af ansvar 
 
I Økonomi- og Erhvervsministeriet prioriterede topledelsen at opbygge 
en organisation, der fra dag ét kunne opfylde det umiddelbare behov for 
en stabil og sikker politisk betjening. Denne indgangsvinkel var styrende 
for de konkrete valg, man traf i relation til design af organisationen, jf. 
boks 3.4.  
 
Boks 3.4. Organisationsprincipper i Økonomi- og Erhvervsministeriet 

 

• Høj grad af delegering til koncernens styrelser vedrørende ministerbetjening og 
lovforberedende arbejde. 

• Et stærkt ledelsessekretariat til at aflaste minister og departementschef, sikre tvær-
gående koordinering og varetage politisk sekretariatsbetjening (bl.a. K- og Ø-
udvalget). 

• Videreførelse af eksisterende hele opgaveområder med henblik på at sikre tryghed 
hos medarbejderne og stabil drift fra starten. Dermed mindre fokus på at blande 
opgaver og medarbejdere på tværs af fusionsparterne. 

• Højere grad af ”screening” i forhold til, hvilke sager ministeren og departements-
chefen involveres i. 

 

 
 
Organisationsprincipperne kan endvidere understøttes gennem den loka-
lemæssige indretning. For eksempel indtænkte Trafikstyrelsen lokalefor-
holdene i de grundlæggende overvejelser om organisationens flade struk-
tur og det konstaterede behov for projekter på tværs af kompetencer. Lo-
kalerne skulle understøtte projektorganiseringen, således at kerneopgaver-
ne blev varetaget på den mest hensigtsmæssige måde, jf. boks 3.5.  
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Boks 3.5. Trafikstyrelsens lokaleløsning  
 

Tilrettelæggelsen af Trafikstyrelsens fremtidige fysiske rammer skete med afsæt i over-
vejelserne om styrelsens organisation. Disse overvejelser var allerede ved sammenlæg-
ningen den 1. juli 2003 forholdsvis præcise. Det fremgik bl.a., at styrelsen skulle have 
en flad og projektorienteret organisation.  
 
De fysiske rammer blev beskrevet detaljeret i regi af en nedsat indretningsgruppe med 
inddragelse af ekstern rådgivning fra arkitekt. I forlængelse heraf blev der påbegyndt et 
byggeprojekt med involvering af Slots- og Ejendomsstyrelsen i forhold til projektgen-
nemførelse og –styring.  
 
De fysiske rammer understøtter behovene på flere måder: Medarbejderne er alle place-
ret i storrum, de fleksible rammer omfatter mindre lokaler til brainstorming, lokaler 
til projektarbejde og møder, ligesom medarbejderne anvender mobiltelefon og er 
udstyret med bærbar pc.  
 
Etablering af storrum og fleksible arbejdspladser har udover at reducere antal kva-
dratmeter pr. medarbejder med ca. 40 pct. sammenlignet med andre statsinstitutioner 
medvirket til at sikre faglige synergier gennem tværfagligt, projektorienteret samarbej-
de.  
 

 
 
Fastlæggelse af kompetencebehov 
Undersøgelsen af de fem cases har vist, at der med undtagelse af Trafik-
styrelsen og Økonomistyrelsen kun i mindre grad er gennemført analyser 
af kompetencebehovene i den nye organisation.  
 
I Trafikstyrelsen blev der gennemført analyser af kompetencebehov i den 
nye organisation. Hvor de øvrige cases enten skulle gennemføre afskedi-
gelser eller som minimum fastholde medarbejderantallet, skulle Trafiksty-
relsen rekruttere ca. 20 nye medarbejdere.  
 
Økonomistyrelsen har i et vist omfang foretaget en vurdering af, om de to 
fusionsparters eksisterende kompetence matchede den nye organisations 
behov. En del af rationalet bag fusionen var således at skabe større opga-
vemæssig bæredygtighed, særligt gennem større fokus på udviklings- og it-
kompetencer.  
 
Maksimalt fokus på lokaleløsning og praktiske forhold 
Det er erfaringen fra de gennemførte fusioner, at en tilfredsstillende loka-
leløsning er en grundlæggende forudsætning for optimale arbejdsformer, 
herunder tværgående opgaveløsning og kulturel integration.  
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Ofte undervurderes tidsforbruget og problemerne med lokaleløsninger, 
hvilket kan have alvorlige konsekvenser for organisationens opgaveløsning 
og handlemuligheder. En anden generel erfaring er, at de praktiske for-
hold i det hele taget ofte overrasker i fusioner, både hvad angår omfang og 
den tid, der bruges på at håndtere dem. 
 
Det er derfor vigtigt at prioritere praktiske forhold, såsom flytning af 
møbler, adgangskort, systemadgang, kantinedrift, midlertidigt manglende 
lokaler mv. I Økonomistyrelsen blev der for eksempel nedsat en ”praktisk 
gris” gruppe. der havde ansvar for, at de praktiske forhold fungerede, jf. 
boks 3.6. 
 
Boks. 3.6. ”Praktisk Gris” gruppen i Økonomistyrelsen 

 

I Økonomistyrelsen nedsatte man en specialgruppe til at varetage alt omkring de 
fysiske rammer og praktiske forhold. Gruppen bestod af bl.a. en vicedirektør, sekreta-
riatschefen, direktionssekretæren, en indkøber, medarbejdere med stort praktisk kend-
skab til husets it og generelle drift samt en administrativ medarbejder.  
 
Gruppen sørgede for at løse praktiske problemer, som fx adgangskort, mødelokaler og 
Intranet. Gruppen udarbejdede løbende en liste over udeståender, ligesom alle medar-
bejdere kunne indmelde praktiske spørgsmål. 
 
Gruppen mødtes én gang om ugen og fordelte opgaverne løbende. 
 

 
 
Behov for opfølgning og tilpasning 
Arbejdsopgaverne i en organisation vil løbende ændre sig i takt med poli-
tiske strømninger, øgede krav til kundebetjening eller andre interne eller 
eksterne krav. Ingen organisation bør derfor være statisk, men konstant 
udvikle sig for at imødekomme nye udfordringer.  
 
Det er derfor vigtigt, at implementeringsstrategien for den nye organisati-
on indeholder en mulighed for at justere organisationen efter fusionen.  
 
Der er særligt behov på at ændre og justere på en organisation efter en 
fusion. Fusioner er ofte gennemført hurtigt, hvilket kan medføre, at den 
organisatoriske løsning med fordel kan tilpasses, når de første erfaringer er 
indhøstet. Hvis ikke risikeres det, at organisationen kører videre med et 
uhensigtsmæssigt organisationsdesign. 
 



Fusioner i staten – erfaringer og anbefalinger 

50 
 

Trafikstyrelsen har for eksempel gennemført en trivselsundersøgelse som 
opfølgning på fusionen. Undersøgelsen viste, at medarbejderne har en 
positiv vurdering af Trafikstyrelsen som arbejdsplads, og styrelsen har på 
baggrund af undersøgelsen udvalgt nogle fremtidige indsatsområder, jf. 
boks 3.7.  
 
Boks 3.7. Trivselsundersøgelse i Trafikstyrelsen 2005 

 

Som opfølgning på fusionen gennemførte Trafikstyrelsen en trivselsundersøgelse i 
foråret 2005 for at undersøge det generelle trivselsniveau blandt styrelsens medarbej-
dere. Undersøgelsen var baseret på et anonymt spørgeskema til styrelsens medarbejde-
re, og over 90 pct. valgte at besvare skemaet. Spørgeskemaet fokuserede på forskellige 
temaer vedrørende organisation, arbejdsprocesser, samarbejde, ledelse, omgangstone 
mv.  
 
Undersøgelsen viste, at mere end halvdelen af medarbejderne ”helt sikkert” ville anbe-
fale Trafikstyrelsen som arbejdsplads til andre, at 40 pct. sandsynligvis vil anbefale 
styrelsen som arbejdsplads og at kun 6 pct. ikke ville anbefale andre at søge arbejde i 
styrelsen, jf. nedenfor. 
 

Vil du anbefale Trafikstyrelsen som arbejdsplads?

0 10 20 30 40 50 60

Nej, helt sikkert ikke

Nej, sandsynligvis ikke

Ja, sandsynligvis

Ja, helt sikkert

Pct.  
 
Efter afslutningen af dataindsamlingen og -bearbejdningen blev der udsendt et status-
notat til alle medarbejdere for at orientere om trivselsundersøgelsens resultater og 
igangsætte en intern diskussion om resultaterne og mulige indsatser fremover. Der 
blev i den forbindelse udvalgt seks områder, hvor der skal gøres en særlig indsats. For 
disse indsatsområder er der udarbejdet specielle handlingsskemaer, hvor de konkrete 
problemer opridses og hvor løsningsforslag og tidsplaner for implementering af disse 
fremgår. 
 

 
 



Kapitel 3 – Erfaringer med fusioner i staten 

51 

3.4. Personaleforhold  
Undersøgelsen af de statslige fusioner peger på, at der er en række udfor-
dringer forbundet med håndteringen af de personalemæssige forhold ved 
en fusion. Det er mennesker af kød og blod, der berøres af en fusion, og 
fusioner opleves ofte som ekstremt stressende for medarbejderne og ledel-
sen.  
 
De væsentligste erfaringer indenfor fokusområdet personale falder inden 
for emnerne:  
 
• Hurtig udpegning af den nye ledelse 
• Ensartede personaleforhold 
• Inddragelse af samarbejdsudvalget og tillidsrepræsentanter 
• Håndtering af eventuelle afskedigelser 
 
Der findes på disse fire områder en række personalejuridiske regler. Disse 
er beskrevet i Personalestyrelsens Personaleadministrative Vejledning 
(PAV). 
 
Hurtig udpegning af den nye ledelse 
Erfaringerne med fusionerne i undersøgelsen viser, at hurtig udpegning af 
den fremtidige topleder medfører en række fordele. Det minimerer usik-
kerhed om organisationens retning, det fremmer beslutningsdygtighed, 
og det forbedrer den kulturelle integration.  
 
Alle cases på nær Trafikstyrelsen giver i undersøgelsen udtryk for, at den 
nye topleder blev meldt hurtigt ud til resten af organisationen. I Trafik-
styrelsen skabte det usikkerhed om kursen, at den nye direktør først blev 
udpeget relativt sent, jf. boks 3.8.  
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Boks 3.8. Udpegning af ny topleder 
 

Tidspunkt for udpegning af ny topleder: 
• BAC: 14 dage før etableringen og ca. 2 måneder efter beslutningen 
• Økonomi- og Erhvervsministeriet: Samme dag som det nye ministerium blev 

offentliggjort og kun få dage efter den politiske beslutning 
• Økonomistyrelsen: 1 uge inden offentliggørelsen og ca. 2 måneder efter beslut-

ningen 
• Veterinær- og Fødevaredirektoratet: 2 måneder før etableringen og umiddelbart 

efter beslutningen 
• Trafikstyrelsen: 11 dage før etableringen og ca. 2½ måned efter beslutningen 
 
Citater fra cases vedrørende betydningen af en hurtig udpegning af den nye ledelse: 
 
Det betød meget for medarbejderne, at direktøren blev udnævnt så sent. De blev usikre på, 
hvilken retning udviklingen ville tage: om det hidtidige arbejde var spildt. 
 
De [medarbejderne] vidste ikke helt, hvor de skulle lægge deres loyalitet. 
 
Det er vigtigt, at der er én person, der kan tage det samlede ansvar og se, hvor fusionen 
fører hen. 
 
Luften gik noget af ballonen pga. den sene udpegning af den nye direktør. 
 

 
 
Ensartede personaleforhold 
Der vil efter en fusion i mange tilfælde være en ”os og dem” -følelse. Det-
te er ikke befordrende for fusionen, da en af målsætningerne ofte er at 
skabe en helt ny tredje kultur, der tager udgangspunkt i det bedste fra 
hver organisation. For at undgå mytedannelse om bedre vilkår for medar-
bejdere fra de andre fusionerede organisationer, er det derfor en god idé 
hurtigt at lave en ny fælles personale- og ledelsespolitik og fælles lønpoli-
tik for den nye fusionerede organisation, herunder fælles principper for fx 
kompetenceudvikling, anvendelse af lønsystemet mv. Det skal naturligvis 
ske med respekt for de individuelle rettigheder og kollektive forhandlings-
regler samt reglerne om medarbejderinddragelse.  
 
Det skal dog holdes for øje, at hvis den fusionerede organisation udfører 
meget forskellige driftsopgaver, kan det være hensigtsmæssigt at visse ret-
ningslinier er forskellige.  
 
Endvidere har undersøgelsen vist, at det ikke nødvendigvis er den højeste 
”overligger”, der sætter standarden for de nye personaleforhold. I Øko-
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nomi- og Erhvervsministeriet fx var der nogle medarbejdere, der blev be-
gunstiget af harmoniseringen, mens andre måtte gå en smule ned i stan-
dard. Det samlede resultat blev dog på sigt bedre for alle medarbejdere, 
idet der blev ryddet op i de forskellige regler.   
 
Inddragelse af samarbejdsudvalget og tillidsrepræsentanter 
SU-systemet og tillidsrepræsentanterne spiller en vigtig rolle i fusionsfor-
løbet. Gensidig tillid mellem ledelse og personalerepræsentanter er en 
vigtig forudsætning for en vellykket fusion. Der bør derfor i videst muligt 
omfang etableres et tæt samarbejde med SU-systemet og repræsentanterne 
for de enkelte personalegrupper.  
 
Reglerne om tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg er omtalt i Perso-
nalestyrelsens Personaleadministrative Vejledning (kapitel 6 og 7).  
 
Det er ledelsen, der har ansvaret for at gennemføre fusioner, herunder at 
træffe beslutninger om organisering og fordeling af arbejdet. Ledelsen skal 
være opmærksom på behovet for at inddrage og være i dialog med medar-
bejderne.  
 
Dialog og medarbejderinvolvering er væsentligt, men det er naturligvis 
ikke alle initiativer og beslutninger, som det er muligt at opnå 100 pct. 
enighed om.  
 
Håndtering af eventuelle afskedigelser 
Erfaringer fra undersøgelsen viser, at hvis eventuelle afskedigelser bliver 
udmeldt og effektueret hurtigt, skaber det de bedste rammer for at skabe 
ro i organisationen og mulighed for at se fremad. Afskedigelsesrunder 
dræner medarbejderne og organisationen for energi og motivation om-
kring tidspunktet for afskedigelserne. Der vil oftest i forbindelse med 
fusioner være en udbredt frygt for afskedigelser blandt medarbejderne, og 
hvis ikke ledelsen kommer med klare udmeldinger, kan det skabe unødig 
uro om processen og give anledning til rygter.  
 
Samtidig skal processen overholde de personalejuridiske regler, hvilket 
kan forsinke afskedigelsesprocessen. Reglerne omfatter blandt andet ind-
dragelse af tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalget, partshøring efter 
forvaltningsloven før endelig afgørelse om afskedigelse kan træffes, for-
handling med organisationerne forud for eventuel afskedigelse af tillidsre-
præsentanter mv. 
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Reglerne om afskedigelser er omtalt i Personalestyrelsens Personaleadmi-
nistrative Vejledning (kapitel 36). I kapitlet findes blandt andet tjeklister, 
vejledning om personaletilpasninger og eksempler på procedurer og krite-
rier ved afskedigelse som følge af ressourcemangel, stillingsnedlæggelse og 
lignende.  
 
Både Økonomistyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet vurderes 
generelt at have håndteret de relativt omfattende afskedigelser på en må-
de, der blev oplevet som professionel og fair. Begge institutioner gjorde 
brug af ”outplacement”-ydelser til de afskedigede og HR-træning til de 
chefer, der skulle foretage selve afskedigelsen. Derudover lagde begge in-
stitutioner vægt på en hurtig og fortrolig proces for at minimere perioden 
med usikkerhed mest muligt.  
 
Selvom det lykkedes for begge institutioner at håndtere afskedigelserne på 
en ordentlig måde, gav lederne fra både Økonomistyrelsen og Økonomi- 
og Erhvervsministeriet i interview udtryk for, at de generelt set ikke var 
klædt på til sådanne processer. Dette kan hænge sammen med, at større 
afskedigelsesrunder i den statslige sektor ofte er en ekstraordinær og uvant 
situation for både ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. 
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Boks 3.9. Håndtering af afskedigelser i Økonomistyrelsen 
 

Personaletilpasningen var den mest markante begivenhed i forbindelse med fusionen 
af Økonomistyrelsen – både for ledere og medarbejdere. Respondenterne vurderer i 
selvevalueringen, at afskedigelserne blev udmeldt og effektueret hurtigt efter offentlig-
gørelsen af sammenlægningen. 
 
Interview peger på, at det var en bevidst strategi fra ledelsens side at udmelde og effek-
tuere afskedigelserne hurtigt. Blandt andet derfor valgte man at holde forberedelserne 
af fusionen fortrolige, da man var bange for, at alting ville gå i stå, ligesom man valgte 
at gennemføre afskedigelserne så hurtigt som muligt, så de tilbageblevne medarbejdere 
kunne få ro i sindet.  
 
Ved offentliggørelsen af fusionen blev det udmeldt, at der skulle ske afskedigelser. 
Dog gik der ca. tre uger, før det konkrete antal berørte medarbejdere blev offentlig-
gjort. I denne periode var der ifølge interview rygter og usikkerhed om, i hvilket om-
fang fusionen ville medføre afskedigelser. 
 
Frem til udmeldingen forberedte direktion og chefkreds håndteringen af afskedigel-
serne, fx beslutningerne om hvilke konkrete medarbejdere der skulle afskediges, hvor-
dan afskedigelserne skulle håndteres, samt tiltag der kunne gøre processen så skånsom 
som mulig. Respondenterne vurderer i selvevalueringen, at der i høj grad blev planlagt 
initiativer for de medarbejdere, der skulle afskediges. Blandt andet blev der med eks-
tern bistand gennemført træning af tillidsrepræsentanter, personlig rådgivning til 
medarbejderne samt træning til de kontorchefer, der skulle forestå de konkrete afske-
digelser og dermed samtaler med medarbejderne. Disse initiativer blev modtaget posi-
tivt og hjalp nogle til at finde nyt job. 
 

 
 
Der er stort set ikke gennemført fastholdelsesinitiativer i nogen af de fem 
cases, men det synes til gengæld heller ikke at have været nødvendigt, idet 
respondenterne vurderer, at det generelt set er lykkedes at fastholde de 
medarbejdere, man ønskede at beholde i organisationen. At nøglemedar-
bejdere generelt valgte at blive skyldtes især to forhold. For det første, at 
disse medarbejdere typisk i vidt omfang er blevet involveret i fusionen og 
derfor har forstærket deres position som ”nøglemedarbejder”. For det 
andet at disse medarbejdere vurderer, at deres karrieremuligheder samt 
faglige og personlige udfordringer er større i den nye organisation, end 
hvis de skulle skifte til et helt nyt sted.  
 
3.5. Ledelse af fusionen 
En fusion stiller store krav til ledelsens planlægning og styring af fusions-
forløbet. Undersøgelsen fremhæver følgende erfaringer med ledelse af 
fusionen: 
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• Opbygning af enighed i topledelsen 
• Udvælgelse af bevidst implementeringsstrategi 
• Organisering af fusionsarbejdet som projekt eller program 
• Systematisk planlægning og styring af forløbet 
 
Opbygning af enighed i topledelsen 
Det er afgørende for en succesfuld fusion, at topledelsen går foran og er 
parat til at skære igennem og træffe de nødvendige beslutninger. Det gæl-
der for alle forandringsprojekter, men fusionsprojekter er særligt sårbare, 
fordi de omfatter alle aspekter af en organisation. 
 
Undersøgelsen viser, at der skal sættes fokus på at opbygge enighed på 
tværs af ledelsesgruppen og mellem toplederne fra de involverede fusions-
parter. Enigheden i topledelsen afhænger dog af den forudgående proces 
for udpegning af topledelsen herunder, at den fremtidige topledelse ud-
peges hurtigt. I sidste ende kan det dog være nødvendigt at skabe enighed 
ved at udskifte dele af ledelsen.  
 
Valg af bevidst implementeringsstrategi 
Fusionsprocesser indebærer grundlæggende en balance mellem et hensyn 
til sikker implementering og ro i organisationen over for et hensyn til 
hurtig realisering af synergier og effektiviseringer. 
 
Forud for fusionen er det helt afgørende at vælge en klar implemente-
ringsstrategi baseret på den rette balance mellem risikominimering/sikker 
drift og behovet for organisatorisk optimering og realisering af gevinster. 
Den sikre drift må som udgangspunkt have førsteprioritet, og det betyder, 
at mængden af udviklingsprojekter bør begrænses til et minimum, så læn-
ge fusionsforløbet står på. Dette også set i lyset af, at fusioner i sig selv er 
et enormt udviklingsprojekt.  
 
Implementeringsstrategierne i de fem cases tillægger hensynet til sikker og 
stabil drift fra dag ét stor vægt. Her adskiller casene sig fra mange fusioner 
i den private sektor, hvor ønsket om at realisere hurtige effektiviseringsge-
vinster har stor betydning for valget af implementeringsstrategi. 
 
Organisering af fusionsarbejdet som projekt eller program 
I mange fusioner er fusionsarbejdet organiseret som et projekt eller et 
program for at adskille eller indkapsle den daglige drift fra den udvik-
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lingsopgave, som fusionen er. En programorganisation er en særlig form 
for projektorganisering, der skal sikre tværgående styring, koordination og 
opfølgning på mange samtidige projekter med indbyrdes afhængigheder.  
 
Told og Skattestyrelsen har etableret en programorganisation, der skal 
styre den meget omfattende fusion mellem Told og Skat og de kommu-
nale skatteenheder til en enstrenget organisation i staten. Fusionsorganisa-
tionen består af medarbejdere fra Told- og Skattestyrelsen, departemen-
tet, de regionale enheder i Told og Skat samt kommunerne. Det har væ-
ret et afgørende hensyn at sikre inddragelse af den nødvendige faglige 
viden om de konkrete processer og sikre forankring og legitimitet for at 
opnå fællesskab og samarbejde.  
 
Fusionsorganisationen ledes i det daglige af en fusionsdirektør, der har 
ansvaret for at gennemføre programmet i tæt samarbejde med den eksiste-
rende driftsorganisation. Inddrivelsesområdet har sin egen programchef 
med direkte reference til fusionsdirektøren. Fusionsdirektøren refererer til 
en fusionsstyregruppe, der er sammensat således, at ledelsesmæssig erfa-
ring og viden fra kommunerne, Told og Skats regionale niveau, Told- og 
Skattestyrelsen samt Skatteministeriets departement er inddraget. Fusi-
onsdirektøren og fusionsstyregruppen bistås af et fusionssekretariat, der 
varetager tværgående og koordinerende opgaver. Der er også etableret en 
Personalesamarbejdsgruppe med deltagelse af kommunale og statslige 
ledelses- og medarbejderrepræsentanter, som følger fusionsorganisationens 
arbejde. 
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Figur 3.1. Fusionsorganisation i Told og Skat 

 
 
Fusionsorganisationen er en midlertidig konstruktion. Projekter startes i 
den takt, der er behov for dem, og lukkes ned, når de er gennemført. Når 
en opgave er afsluttet, overgår den til den normale driftsorganisation, der 
står for løbende videreudvikling. Efter endt opgave vender projektmedar-
bejderne tilbage til deres normale arbejde i de respektive organisationer. I 
praksis betyder det, at fusionsorganisationen løbende vil skifte karakter og 
bemanding igennem programmets levetid. 
 
Der er endvidere udarbejdet en programhåndbog, der fungerer som in-
troduktion til fusionsorganisationen. Håndbogen indeholder praktisk 
information og beskrivelse af de retningslinjer, som skal følges i fusions-
organisationen. Formålet er at definere nogle klare retningslinjer for pro-
jektstyringen, således at ansvarsfordelingen mellem de forskellige niveauer 
i organisationen er kendt.  
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Boks 3.10. Programstyring i Told og Skat 
 

I Told og Skat indeholder programhåndbogen information om den overordnede 
styring og koordination af fusionen, herunder hvorledes der sikres sammenhæng, 
kvalitet og fremdrift i de projekter, der gennemføres som led i fusionen.  
 
Projekterne i programorganisationen skal hver måned aflevere en statusrapport til 
fusionsdirektøren via fusionssekretariatet. Statusrapporten suppleres af de ugentlige 
rapporteringer foretaget i regi af de ugentlige projektstatusmøder.  
 
Statusrapporteringen er et vigtigt værktøj til at holde fusionsdirektøren og fusionssty-
regruppen orienteret om programmets og de tilhørende projekters udvikling. For 
projekterne er statusrapporteringen en anledning til at orientere om problemer eller 
andre forhold, som hindrer projektet i at blive gennemført tilfredsstillende og dermed 
samtidig bidrage til, at fusionsdirektøren og fusionsstyregruppen kan iværksætte de 
rigtige tiltag og foretage de nødvendige prioriteringer.  
 

 
I modsætning til Told og Skat er der i de fem cases kun i nogen grad væ-
ret etableret egentlige projektorganisationer Gennemførelsen af fusionen 
er typisk blevet ledet af forholdsvis små implementeringsgrupper med 
deltagelse af topledelsen og en række nøglepersoner. Grupperne har haft 
stor beslutningskraft, har gjort brug af handlingsplaner for gennemførel-
sen af fusionen og har uddelegeret en række opgaver til arbejdsgrupper 
med medarbejderdeltagelse.  
 
Generelt vurderer case-institutionerne, at denne fremgangsmåde har 
fremmet en effektiv gennemførelse af fusionen. Samtidig indikerer inter-
viewene dog, at handlingsplanerne mest har haft karakter af ad-hoc base-
rede tjeklister eller overordnede køreplaner. Der har således ikke været 
tale om egentlige projektplaner med præcis angivelse af tid, opgaver, res-
sourcer og milepæle.  
 
Systematisk planlægning og styring af forløbet 
Et fusionsforløb kan styres på baggrund af en samlet overordnet plan for 
fusionen, der er brudt ned i konkrete tidsfrister og milepæle, mål for de 
enkelte aktiviteter og en klar ansvarsfordeling mellem de forskellige aktø-
rer i fusionen. I den forbindelse vil det typisk være optimalt at sikre en tæt 
opfølgning på fremdrift, indhold og kvalitet i forhold til elementerne i 
planen.  
 
De fem cases viser, at fusionsforløbene kun i mindre grad blev styret af en 
samlet plan for fusionen. Fusionerne blev ofte styret på baggrund af over-
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ordnede tidsplaner og mere praktisk orienterede tjeklister på enkeltområ-
der. Men denne tilgang sikrer ikke nødvendigvis den fornødne fremdrift 
og effektive styring af hele fusionsforløbet.  
 
Undersøgelsen har vist, at det er vigtigt, at ledelsen går foran og viser ve-
jen for målstyringen af fusionen og dermed effektiviteten af hele proces-
sen. 
 
3.6. Forandringsledelse og kommunikation 
Fokusområdet forandringsledelse og kommunikation omfatter håndterin-
gen af kulturelle forskelle i den fusionerede organisation, medarbejderin-
volvering i fusionsprocessen samt kommunikation og dialog internt og 
eksternt.  
 
Fusioner i den offentlige sektor har et meget komplekst interessentbillede, 
og det er derfor vigtigt at kunne håndtere de mange interessenter og sikre, 
at de rigtige budskaber når ud til de rigtige aktører på det rigtige tids-
punkt. Det er ligeledes vigtigt at målrette kommunikationen til modta-
gerne, så modtagerne oplever informationen som relevant og vedkom-
mende. 
 
Undersøgelsen fremhæver følgende erfaringer: 
 
• Hurtig og vedvarende kommunikation og dialog 
• Arbejd målrettet med håndtering af kultur og værdier 
• Inddragelse af medarbejdere og mellemledere 
 
Hurtig og vedvarende kommunikation og dialog 
Det er afgørende at klarlægge, hvor meget og hvordan, der skal kommu-
nikeres – og derefter at holde en fast linje i kommunikationen. Det er 
samtidig en gennemgående erfaring i undersøgelsen, at kommunikationen 
med medarbejderne var relevant, men ikke tilstrækkelig.  
 
Det afspejler et generelt forhold i forandringsprojekter: Organisationen 
efterspørger altid mere information, og derfor kan der principielt aldrig 
kommunikeres for meget eller for ofte. 
 
Undersøgelsen har vist, at medarbejderne er optaget af de helt nære og 
konkrete spørgsmål i forbindelse med en fusion: Hvad betyder fusionen 
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for mig? Har jeg stadigvæk min stilling efter fusionen? Hvem skal jeg ar-
bejde sammen med? Hvor skal jeg arbejde? Hvad skal jeg arbejde med?  
 
Kommunikationen til medarbejderne må derfor adressere de helt nære 
spørgsmål om fusionens konsekvenser for den enkelte medarbejders ar-
bejdssituation. Hvis ledelsen ikke på forhånd kender svarene, må der 
kommunikeres om den proces, der leder frem til besvarelsen heraf.  
 
Der skal kommunikeres med jævne og faste mellemrum – også selvom, der 
ikke er noget nyt at fortælle. Kommunikationen skal nå ud til alle medar-
bejdere – og valget af kommunikationskanaler (intranet, FAQ-sider på 
hjemmesiden, personaleblade, nyhedsbreve og fællesmøder) må afhænge 
af hhv. budskabets karakter, afsender, målgruppen og behovet for timing. 
Undersøgelsen har i den forbindelse vist, at utraditionelle metoder såsom 
kommunikation fra ”ølkassen i kantinen” er en god måde at komme i 
dialog med medarbejderne på.  
 
Samlet set har undersøgelsen i høj grad bekræftet, at kommunikation er 
en proces, der er vanskelig at håndtere og planlægge. En overordnet kom-
munikationsplan for fusionsprocessen med fokus på såvel den interne som 
eksterne kommunikation og pressehåndtering, kan bidrage til at skabe 
klarhed over, hvornår der skal sættes ind med hvilke former for kommu-
nikation.  
 
Arbejd målrettet med håndtering af kultur og værdier 
Organisationskultur dvs. de formelle og uformelle processer, der udspiller 
sig i en organisation, og som medvirker til at skabe en fælles identitet i 
organisationen er helt afgørende for en succesfuld fusion. Erfaringer fra 
undersøgelsen viser, at kulturelle forskelle ofte er en afgørende barriere for 
en succesfuld fusion. 
 
Fire ud af de fem cases viser, at kulturaspektet generelt ikke får den for-
nødne prioritering og opmærksomhed, hvilket potentielt kan give pro-
blemer med de fusionerede organisationers forskellige kultur og værdier.  
 
Udfordringerne med at håndtere kulturforskelle ses tydeligt i casen om 
Veterinær- og Fødevaredirektoratet. I fusionen var de kulturelle forskelle 
ikke analyseret eller adresseret i tilstrækkelig grad. Forskellene fik endvi-
dere lov til at bestå længe efter fusionen, og de adskilte lokaliteter hjalp 
ikke denne proces. Topledelsens manglende enighed om den fremtidige 
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kultur afspejlede en grundlæggende uenighed om rationalet for sammen-
lægningen. Dette gav sig udslag i en udbredt ”os/dem følelse”, som forsat-
te langt efter fusionen var gennemført, jf. boks 3.11.  
 
Boks 3.11. Sagt om kulturforskelle i Veterinær- og Fødevaredirektoratet  

 

Frem til i hvert fald 1999 var den veterinære del stadig en ’stat’ i staten. 
 
Er det en løsning at basere den nye direktion på de eksisterende direktioner? Det er det 
sikkert ikke, da de er for rodfæstede i fortiden. 
 
Der blev taget for mange hensyn til medarbejdere fra begge organisationer. Det var en 
fejl – man fokuserede ikke på at skabe noget nyt, noget helt tredje. 
 
Forskellige hensyn skal balanceres: På den ene side behovet for at blande kortene grun-
digt og på den anden side behovet for driftssikkerhed. 
 
Det var problematisk, at kortene blev blandet for lidt på tværs af afdelinger… 
 

 
En af de væsentligste erfaringer i undersøgelsen er at understøtte kulturel 
integration gennem konkret samarbejde om organisationens opgaver. 
Konkret samarbejde er ofte den bedste form for teambuilding, fordi pro-
cessen helt naturligt bidrager til afklaring af forskelle og dermed forståelse 
for hinandens kulturer.  
 
BAC kan i den forbindelse fremhæves, idet den seneste organisationsom-
lægning i 2004 havde specielt fokus på øget tværgående samarbejde og 
fokus på at ”blande kortene” for at opnå integration. Parallelt med om-
lægningen af arbejdsgange og arbejdsprocesser blev der arbejdet med at 
formulere og konkretisere en fælles kulturel platform, jf. boks 3.12. 
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Boks 3.12. Kultur og værdier i BAC 
 

BAC satte kort tid efter idriftsættelsen en række organisations-udviklingsaktiviteter i 
gang, der blandt andet førte til formuleringen af en vision og en mission samt BAC’s 
værdier og ”grundlov”. Både medarbejdere og ledelse i BAC vurderer, at disse initia-
tiver har været gode til at skabe en ny fælles kultur.  
 
Ikke desto mindre var der fortsat nogle grundlæggende organisatoriske vilkår, der 
gjorde at integrationen ikke lykkedes fuldstændigt. BAC satte derfor fokus på øget 
tværgående samarbejde ved organisationsomlægning i 2004.  
 
I forhold til det forretningsmæssige er medarbejderne nu sammensat i nye teams. Nogle 
medarbejdere har fortsat de samme kunder, men vi begynder at blande kortene mere. 
 
Citat fra BAC’s direktør i Økonomistyrelsens blad ”Styrelsen”, 1. kvartal 2004. 
 

 
I boks 3.13 gives der en række eksempler på konkrete initiativer, der kan 
fremme integration af kultur og værdier i den fusionerede organisation. 
 
Boks 3.13. Konkrete initiativer vedrørende håndtering af kultur 

 

• Medarbejderinvolvering på tværs af tidligere organisationer i forbindelse med 
konkretisering af den nye organisations vision.  

• Medarbejderinvolvering i gennemførelse af øvrige fusionsaktiviteter, herunder 
udformning af de administrative politikker. 

• Mellemlederinvolvering så tidligt som muligt, således at de kan fungere som 
ambassadører for fusionen tæt på medarbejderne . 

• Kommunikation af nye, fælles ansættelsesforhold, opgaver og referenceforhold 
med henblik på at fremhæve den ændring, der er sket i retning af fællesskab. 

• Hurtig flytning så den nye organisation snarest muligt efter fusionen samles på 
det samme sted. 

• Organisationsændring således at de forskellige kulturer blandes på tværs af de 
hidtidige organisatoriske skel. 

 

 
 
Inddragelse af medarbejdere og mellemledere 
Medarbejderne påvirkes meget af en fusion, og det er derfor helt afgøren-
de at inddrage medarbejderne i processen og være i dialog med medarbej-
derne om fremdriften i fusionen.  
 
Mellemlederne udgør bindeleddet mellem topledelsen og medarbejderne, 
og de fungerer som rollemodeller og kulturbærere i forhold til medarbej-
derne. Mellemlederne har således den daglige kontakt til medarbejderne 
og fungerer også som ambassadører for ledelsen. De vil derfor kunne på-
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virke medarbejderne ganske betydeligt. Undersøgelsen har i denne for-
bindelse vist, at det er af afgørende betydning, at mellemlederne inddrages 
som forandringsagenter og ikke bliver forandringsmodstandere.   
 
Erfaringen fra casene viser, at medarbejderne og mellemledere oplever, at 
de kun i mindre omfang er blevet inddraget i sammenlægningsprocessen. 
En væsentlig del af forklaringen bag denne vurdering skal sandsynligvis 
findes i oplevelsen af de meget topstyrede fusionsprocesser. 
 
Der er således tale om en balance mellem fremdrift og involvering, men 
netop hvad mellemlederne angår synes ulemperne ved manglende inddra-
gelse at være større end fordelene. 
 
3.7. Økonomi 
Fokusområdet økonomi fokuserer på de økonomiske målsætninger for 
fusionen og behovet for investeringer for at realisere disse. Herudover 
vedrører fokusområdet fastlæggelse af et selvstændigt budget for fusionen 
og håndteringen af ressourceoverførsler mellem involverede organisa-
tioner. 
 
Typisk vil ønsket om at opnå økonomiske synergier være et blandt flere 
formål med en fusion. De realiserede økonomiske synergier kan dog være 
svære at måle. I den private sektor måles de økonomiske effekter blandt 
andet ud fra den fusionerede virksomheds aktieværdi, markedsandel, om-
sætning mv. I den offentlige sektor er det sværere at måle de økonomiske 
effekter, idet fx aktieværdimetoden ikke kan bruges. Endvidere er det en 
særlig udfordring at sammenligne offentlige organisationer før og efter en 
fusion og måle realiserede økonomiske synergier.  
 
Undersøgelsen har i den forbindelse lagt vægt på tre punkter: 
 
• Fastlæggelse af konkrete mål for økonomiske gevinster 
• Processen for overførslen af ressourcer 
• Budget for fusionen 
 
Fastlæggelse af konkrete mål for økonomiske gevinster 
Undersøgelsen viser, at de økonomiske målsætninger ikke har været frem-
trædende i fusionerne. Kun i Økonomistyrelsen og BAC er der opstillet 
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klare mål for de økonomiske gevinster, selvom fremgangsmåden har været 
meget forskellig i de to institutioner.  
 
I Økonomistyrelsen var realisering af økonomiske gevinster i høj grad et 
tema fra opstillingen af økonomiske mål for fusionen, analyse af mulige 
økonomiske gevinster og omkostninger, planlægning af gevinsternes reali-
sering og frem til vurderingen af, om de ønskede økonomiske gevinster 
blev realiseret. Dette er udtryk for en meget struktureret og konsekvent 
tilgang til realiseringen af økonomiske gevinster.  
 
I de øvrige cases har de konkrete mål for økonomiske gevinster været 
mindre dominerende. Dog har BAC som led i opfølgningen på sin opga-
veløsning et mål om 15 pct. effektivisering fra 2005-2008, jf. boks 3.14. 
  
Boks 3.14. Økonomiske målsætninger for BAC 

 

BAC blev stillet over for et effektiviseringskrav på 15 pct. af lønbudgettet, svarende til 
knap 10 årsværk, som skal indfries inden for en periode på tre år (2005-2007). Effek-
tiviseringerne skulle særligt ske gennem: 
 
• Professionalisering af opgavevaretagelsen med henblik på at opnå et højt kvali-

tetsniveau og mindre sårbarhed i medarbejderstaben. 
• Effektivisering af de administrative funktioner – bl.a. ved at høste gevinsterne af 

nye it-løsninger inden for det administrative område. 
 
Både BAC og brugerne oplever, at der efterhånden er opbygget et solidt fagligt miljø, 
som har medført større professionalisering, mindre sårbarhed og større kapacitet og 
evne til at gennemføre tværgående udviklingsinitiativer som fx omkostningsreformen. 
 
BAC har ved udgangen af 2004 indfriet effektiviseringer på i alt ca. 4½ årsværk for 
2003 og 2004. Samtidig er effektiviseringskravet et gennemgående fokuspunkt i må-
lene og resultatkravene til BAC i de årlige resultatkontrakter. Der er således etableret 
et styrings- og målesystem, der kan følge op på realiseringen af de fastsatte effektivise-
ringskrav. 
 

 
BAC og Økonomistyrelsen repræsenterer to forskellige tilgange til realise-
ring af økonomiske gevinster. I Økonomistyrelsen var der på forhånd 
fastlagt rum for at foretage afskedigelser, uden at det ville påvirke organi-
sationens opgaveløsning markant, særligt fordi man som led i fusionen 
ønskede at fokusere mere på udviklings- og digitaliseringsopgaver. Af den 
grund var det fornuftigt at realisere de økonomiske gevinster fra starten.  
I BAC derimod kunne opgaveløsningen ved etableringen ikke bære øko-
nomiske besparelser gennem eksempelvis medarbejderreduktioner. Dette 
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ville have skabt problemer i forhold til en sikker og stabil drift. I stedet 
vurderes holdbare økonomiske effektiviseringer på BAC’s område at kræ-
ve proceseffektiviseringer og digitalisering, hvorfor man i stedet har valgt 
en mere langsigtet effektiviseringsstrategi, jf. boks 3.15. 
 
Boks 3.15. Forskellige tilgange til realisering af økonomiske gevinster  

 

Økonomistyrelsen og BAC er eksempler på, hvordan økonomiske gevinster kan reali-
seres hhv. i forbindelse med selve gennemførelsen af fusionen (ØS) og på længere sigt 
(BAC). 
 
Hurtig realisering af gevinster:  
Allerede i indstillingen vedrørende fusionen af Økonomistyrelsen var der opstillet et 
mål om at reducere personalet i den nye organisation med 30-40 ansatte for at effekti-
visere organisationen. Kort tid efter offentliggørelsen af fusionen blev personaletilpas-
ningerne gennemført og de økonomiske mål dermed realiseret. Til gengæld er der 
fortsat behov for at arbejde med at realisere de mere langsigtede mål om faglige syner-
gier. 
 
Realisering af gevinster på længere sigt:  
BAC’s tilgang til effektiviseringer afspejler et ønske om at planlægge ud fra mere lang-
sigtede gevinster gennem konkrete udviklingsprojekter. Dermed forventes effektivise-
ringerne at være mere holdbare, fordi organisationens drift ikke i samme grad påvir-
kes, og fordi der afsættes den nødvendige tid til at gennemføre udviklingsprojekterne. 
Figuren nedenfor viser BAC’s effektiviseringstilgang: 
 

 
Fastfrysning

Procesanalyse

Standardisering -
processer

Standardisering -
digitalisering

Fastfrysning

Procesanalyse

Standardisering -
processer

Standardisering -
digitalisering

 
 

 
I Veterinær- og Fødevaredirektoratet og Økonomi- og Erhvervsministeri-
et var økonomiske gevinster ikke det primære formål med fusionerne. I 
stedet var fusionerne udtryk for et politisk ønske om at fokusere på og 
opprioritere et givet område (fx en tværgående erhvervspolitik eller en 
sammenhængende fødevarepolitik), og der var fra politisk hold i mindre 
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grad krav om eksplicitte økonomiske rationaliseringer. Besparelserne på 
Økonomi- og Erhvervsministeriets område var således en del af regerin-
gens generelle besparelser, mens den politiske prioritering på Veterinær- 
og Fødevaredirektoratets område i stedet blev understøttet af tilførsel af 
økonomiske midler. 
 
Etableringen af Trafikstyrelsen var ifølge interview ikke motiveret af et 
ønske om at opnå økonomiske besparelser, men af et ønske om at opnå 
konkrete faglige synergier. Det afspejles ligeledes af de gennemførte nyan-
sættelser, der peger på øget ressourceanvendelse på og faglig oppriorite-
ring af området. Derfor må behovet for økonomiske analyser vedrørende 
målsætninger og initiativer vurderes som mindre aktuelt i den konkrete 
situation. 
 
Alt i alt viser analysen, at hvis der ikke opstilles meget konkrete mål for de 
ønskede økonomiske gevinster ved fusionen, bliver disse mål ikke forfulgt 
eller realiseret. Det indebærer, at fusioner i det offentlige ikke altid henter 
hele den økonomiske gevinst, der er mulig. Samtidig ses det relativt sjæl-
dent, at der opereres med struktureret analyse og planlægning af de øko-
nomiske gevinster og omkostninger, der er forbundet med fusionen.  
 
Proces for overførsel af ressourcer  
I en fusionsproces vil der skulle overføres ressourcer i form af personale og 
budget til en ny organisation. Det vil ofte give anledning til en række 
strategiske spil og forhandlinger mellem de afgivende og modtagende 
organisationer om, hvor mange ressourcer der skal overføres. Denne pro-
ces er præget af asymmetrisk information, da ledelsen i den afgivende 
organisation har stor indsigt i, hvor mange ressourcer der er knyttet til 
udførelsen af bestemte funktioner.  
 
Det kan i en række tilfælde afhjælpes ved at tilrettelægge en gennemskue-
lig, struktureret og åben proces med faste rammer og kriterier for overfør-
sel af ressourcer. Det er dog et grundvilkår, at der altid i mere eller min-
dre grad vil være et magtspil mellem den afgivende og modtagende orga-
nisation om ressourcer.  
 
Ideelt set bør ressourcerne som hovedregel følge de opgaver og medarbej-
dere, der skal flyttes ved fx en ressortomlægning. De overførte ressourcer 
vil typisk afspejle medarbejdernes løn og et vurderet, gennemsnitligt 
overhead pr. medarbejder, herunder overhead for stabsfunktioner.  
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I praksis er det imidlertid mere kompliceret. For det første fordi medar-
bejderne formentlig løser andre opgaver end dem, der skal overføres. For 
begge involverede institutioner kan det udgøre en økonomisk belastning 
på i hvert fald kort sigt, fordi der overføres hele medarbejdere, men ofte 
mindre lønsum mellem de involverede institutioner. For det andet fordi 
tidsforbruget på de overførte opgaver muligvis ikke er registreret, således 
at der er stor usikkerhed om det tidsforbrug, den overførte opgave inde-
bærer. Samlet set medfører det betydelig uigennemsigtighed i overførsels-
processen, der stiller primært den modtagende institution i en ugunstig 
position pga. manglende informationer.  
 
Særligt beregninger af træk på overheadomkostninger kan være komplice-
rede. Økonomistyrelsen har i den forbindelse udgivet en vejledning til 
omkostningsfordelinger som med fordel kan benyttes til analysen. Om-
kostningsfordeling er grundlæggende en kalkulationsmodel, som opsplit-
ter de bogførte omkostninger og fordeler dem på styringsrelevante para-
metre. Det indebærer en forbedret ledelsesinformation, som der kan 
trækkes på, når ressourcer skal fordeles i forbindelse med en fusion. I det 
følgende gives et eksempel på en konkret case fra vejledningen, jf. boks 
3.16.  
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Boks 3.16. Kapacitetstilpasninger ved ressortomlægninger 
 

En ressortomlægning på restanceområdet betød en ny arbejdsdeling mellem Told og 
Skat og Økonomistyrelsen. I forbindelse med denne omlægning har Økonomistyrel-
sen haft stor glæde af sin omkostningsmodel og de økonomiinformationer, som 
derved foreligger, idet omkostninger og tidsforbrug til løsning af opgaven kunne 
dokumenteres.  
 
Allerede fra de første uformelle drøftelser om hvilke opgaver og aktiviteter, der var 
omfattet, var det nyttigt at have et nogenlunde dækkende beregningsgrundlag for de 
økonomiske konsekvenser, som omlægningen ville få.  
 
I udgangspunktet var der et godt overordnet indblik i sammenhængene mellem 
aktiviteterne og ressourcetrækket, og med afsæt i dette kunne der hurtigt foretages en 
ad hoc analyse, som præciserede den specifikke opgaves ressourcetræk.  
 
Dette bidrog til at skabe et helhedsbillede af ressortomlægningen som viste sig vigtig i 
den første fase, hvor Økonomistyrelsen var i dialog med en række eksterne parter. 
Omkostningsinformation bidrog både til forhandlinger om, hvilke bevillinger som 
skulle flyttes, og til at synliggøre, hvor der kunne opstå overkapacitet efter omlæg-
ningen. 
 
Selve vejledningen med forskellige modeller for hvordan omkostningsfordelinger kan 
foretages kan hentes på www.oes.dk 
 

 
 
Budget for fusionen 
Der vil ofte være betydelige udgifter forbundet med gennemførelsen af en 
fusion. Det kan derfor være en fordel at udarbejde et fusionsbudget, der 
synliggør de samlede omkostninger ved fusionen, og hvorledes de indvir-
ker på den nye organisationens økonomiske råderum. 
 
Undersøgelsen har vist, at der i en række tilfælde ikke udarbejdes et sær-
skilt fusionsbudget. Det medfører erfaringsmæssigt risiko for, at man i en 
række situationer undervurderer de faktiske udgifter ved gennemførelsen 
af fusionen, fx konkrete etableringsudgifter i forbindelse med lokaler eller 
udgifter til håndtering af it-løsninger. Er udgifter til sådanne aktiviteter 
ikke medtaget fra start eller søges de afholdt inden for eksisterende bud-
getrammer, kan det have konsekvenser for både fremdrift og kvalitet i 
fusionsforløbet. 
 
3.8. It  
Fokusområdet it omfatter fastlæggelse af behovet for it-understøttelse i 
den nye organisation samt planlægning og implementering heraf.  
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Håndteringen af it er en afgørende forudsætning for at realisere en effek-
tiv opgaveløsning og kundebetjening – og dermed for at opretholde en 
sikker drift under fusionen. 
 
De vigtigste erfaringer under fokusområdet it er følgende: 
 
• Prioriter særskilt ledelsesfokus på it 
• Definér kort- og langsigtet it-strategi ud fra forretningsmæssige behov 
• Afklar organisatoriske snitflader i forhold til it-løsningen 
• Brug it proaktivt ved kommunikations- og kulturstrategi 
• Søg inspiration fra lignende fusioner 
 
Prioriter ledelsesmæssig fokus på it 
Erfaringerne fra fire ud af de fem cases viser, at it-aspektet af fusionen 
ikke havde tilstrækkeligt fokus. Således var det kun Veterinær- og Fødeva-
restyrelsen, hvor it-understøttelsen i den nye organisation var veldoku-
menteret og til en vis grad planlagt i relation til implementeringen.  
 
Selvevalueringen i undersøgelsen viser eksempelvis, at i BAC’s tilfælde var 
der kun i mindre grad foretaget analyser af behovet for investeringer i it-
systemer. Analyser af hvordan it-systemerne understøttede organisationen 
var ikke i fokus, og det vurderes, at der kun i et vist omfang skete til-
strækkelig planlægning af it-implementeringen i forbindelse med fusio-
nen. Dette kan dog forklares ud fra BAC’s implementeringsstrategi som i 
høj grad gik på at fastfryse processerne – herunder også it-processerne – 
for at sikre driften i første omgang.  
 
Definér kort- og langsigtet it-strategi ud fra organisationsmæssige behov 
Undersøgelsen har vist, at valget af it-systemer i den nye organisation bør 
være en strategisk beslutning, som træffes på baggrund af analyser af be-
hovet for it-systemer og systemernes evne til at understøtte den fremtidige 
organisations arbejdsprocesser. Denne analyse sammenholdes med de 
eksisterende it-systemer i hver af organisationerne.  
 
Der bør endvidere med inddragelse af de rette specialistkompetencer ud-
arbejdes en konkret it-projektplan for håndtering af it-området på både 
kort og lang sigt, jf. boks 3.17.  
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Boks 3.17. Eksempel på hovedopgaver i en it-projektplan  
 

• Analyse af eksisterende sagsbehandlings- og produktionssystemer 
• Analyse af eksisterende netværk, telefoni samt hardware og software 
• Analyse af kontraktlige bindinger og overførselsmuligheder for systemer 
• Udarbejdelse af kravspecifikationer 
• Gennemførelse af udbud 
• Etablering af ny fælles infrastruktur (netværk, servere) 
• Håndtering af sikkerhed og autorisation 
• Etablering af ny drifts- og supportorganisation 
• lnstallation og migrering af nye fælles systemer 
• Test og fejlretning 
• Nedlæggelse af tidligere it-organisation og systemer 
 

 
Undersøgelsen har vist et klart behov for at fokusere på kernedriften og 
ikke søsætte en række it-udviklingsopgaver på samme tid som den omfat-
tende organisationsforandring. Med andre ord er der behov for at priori-
tere indsatsområderne og vente med et evt. bredtfavnende teknologiløft til 
efter organisationsforandringen er overstået.   
 
I forhold til dag ét skal de nødvendige it-løsninger fungere, herunder kon-
kret systemadgang, eventuelt mindre systemtilpasninger, kabling og net-
værk på nye lokationer, oprettelse af nye brugerprofiler mv. Det vil i den 
forbindelse være nyttigt at have kortlagt nøjagtigt hvilke systemer, der skal 
være operationsdygtige dag ét og hvilke systemer, der med fordel kan køre 
parallelt i en periode. Prioriteringen bør foregå ud fra et hensyn til at kri-
tiske opgaver såsom løn, økonomi, dokumentation og kommunikation 
sikres forrang.  
 
I forhold til det mere langsigtede perspektiv skal det overvejes, hvordan it 
og mulighederne inden for digital forvaltning kan være med til at løfte 
den nye organisations effektivitet og service for borgerne. Det kræver, at 
digitaliseringspotentialer ved en ny opgavesammensætning, teknologiløft 
og et nyt organisatorisk set-up tænkes ind i grundlaget og de efterfølgende 
planer for fusionen. I den forbindelse er det oplagt at udnytte den unikke 
forandringsmulighed som en fusion er til at gennemtænke hele it-
infrastrukturen for den nye organisation samtidig med, at der dog overve-
jes prioriteringen af de samlede ressourcer i fusionen og tidsplanen herfor.  
 
Fokusområdet it er således relevant i alle faserne af fusionerne – ikke 
mindst i beslutnings- og planlægningsfasen, da det er vigtigt at planlægge 
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og gennemføre en harmonisering af vitale it-systemer tidligt i fusionspro-
cessen med tilstrækkeligt ressource- og ledelsesmæssigt fokus og bevare 
fokus på processen også efter fusionen.  
 
Afklar organisatoriske snitflader i forhold til it-løsningen 
Erfaringer fra undersøgelsen peger på, at der i hver enkelt fusion bør tages 
nøje hensyn til de kommende snitflader, der bør være mellem organisati-
onen og den organisation, der it-mæssigt servicerer. Disse snitflader kan 
ikke altid bestemmes ud fra den ekspertise, der ligger i en organisation, og 
der må derfor i visse tilfælde indhentes ekspertise andre steder fra – det 
være sig eksternt eller internt. I den forbindelse skal det nævnes, at it-
integrationen i visse af de undersøgte fusioner har været lettere end andre 
– primært pga. at der i disse tilfælde var tale om overvejende brug af stan-
dard software som forholdsvist let lod sig integrere.  
 
Som konkret eksempel opstod der uklarhed om den præcise snitflade 
mellem Trafikstyrelsen og Trafikministeriets it-driftscenter, jf. boks 3.18.  
 
Boks 3.18. Trafikstyrelsen og it 

 

I forbindelse med fusionen peger interviews på, at Trafikstyrelsen under-vurderede 
omfanget af det arbejde, styrelsen skulle udføre i forhold til Trafikministeriets it-
driftscenter. Blandt andet viste det sig, at it-driftscentret, der skulle stå for styrelsens 
it-indkøb og drift, og som normalt servicerer mere alment kontorsystembaserede 
brugere, havde svært ved at dække styrelsens behov vedrørende de specifikke trafikal-
tekniske it-systemer. Styrelsen havde endvidere som ny styrelse ikke fået it-
kompetencer i staben, som først skulle rekrutteres, og havde ikke tilstrækkelig erfa-
ring med Navision Stat til at kunne aflæse nøjagtig hvilken snitflade styrelsen skulle 
have til it-driftscentret.  Dette betød, at styrelsen i ca. tre måneder ikke havde et 
tilstrækkeligt detaljeret kendskab til styrelsens økonomi samt at projektledere manu-
elt måtte skabe overblik over forbruget, hvilket var tidskrævende.  
 
Der blev endvidere implementeret et nyt journalsystem som dog krævede en omfat-
tende beskrivelse af journalplan, arbejdsgange mv. Dette krævede omfattende kom-
petencer som styrelsen ikke nødvendigvis besad og førte til, at journalsystemet først 
ultimo 2004 blev opgraderet med inddragelse af ekstern rådgivning.  
 
Endelig betød samarbejdsaftalen med driftcentret, at der i en række tilfælde blev 
installeret standardsoftware, der ikke tog højde for de faglige hensyn Trafikstyrelsen 
havde inden for eksempelvis planlægning.  
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Brug it proaktivt ved kommunikations- og kulturstrategi 
It-arkitektur kan med fordel tænkes ind i løsningen af kommunikations-
strategien for fusionen. Der kan fx ske en hurtig etablering af fælles intra-
net til kommunikation af fusionens proces.  
 
Ligeledes kan der etableres elektroniske sider med informationer om alle 
medarbejdere, herunder telefonnummer, kontoradresse, billede, faglige 
kompetencer, organisatorisk placering mv. Samlet set vil en hurtig etable-
ring af et nyt fælles intranet kunne understøtte skabelsen en ny fælles kul-
tur. 
 
Søg inspiration fra lignende fusioner 
Endelig har undersøgelsen fokuseret på statslige fusioner, men der er lige-
ledes en række it-udfordringer i forbindelse med kommunalreformen. 
Det vil være naturligt at hente inspiration fra it-integrationsprocesser i de 
nye kommuner og regioner - og vice versa.  
 
En tværministeriel arbejdsgruppe har sammen med de kommunale parter 
udarbejdet en vejledning om overdragelse af it- systemer, som der kan 
hentes inspiration fra i de kommende integrationsprocesser, jf. boks 3.19. 
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Boks 3.19. Vejledning om overdragelse af it-systemer 
 

En tværministeriel arbejdsgruppe har sammen med de kommunale parter udarbejdet 
en vejledning om overdragelse af it-systemer, der skal adressere de it-mæssige udfor-
dringer ved kommunalreformen i forbindelse med sammenlægninger og overflytnin-
ger af opgaver. Vejledningen har til formål at hjælpe modtagende og afgivende myn-
digheder med planlægningen, herunder især at synliggøre behovet for at starte plan-
lægningen i god tid. 
 
Vejledningen er en projektvejledning, der forholder sig til områder som systemdo-
kumentation, datakonvertering og test. Vejledningen forholder sig herudover til 
afhængigheder i forhold til fx aftaler om dataudveksling, behov for uddannelse, kon-
traktmæssige forhold, lovmæssige krav i forhold til behandling af persondata eller 
arkivering.  
 
Vejledningen fokuserer således på aktiviteter, der kan relateres direkte til et it-system, 
der skal overføres mellem to uafhængige myndigheder. Vejledningen fokuserer på 
følgende to forhold: 
• Minimering af risiko for afbrydelser i opgavevaretagelsen 
• Etablering af ”fælles sprog” for aftaler mellem modtagende og afgivende myn-

dighed. 
 
Vejledningen om overdragelse af it-systemer kan hentes fra Videnskabsministeriets 
hjemmeside på www.vtu.dk.  
 

 
 
3.9. Kundefokus 
Fokusområdet omfatter inddragelse af kundehensyn i tilrettelæggelse af 
organisationen, kommunikation til kunderne undervejs i processen samt 
varetagelse af den løbende drift under fusionen.  
 
Kundefokus kan umiddelbart have en tendens til at blive glemt i den om-
fattende organisationsproces primært af to årsager. For det første kan fu-
sionsprocessen være så omfattende en organisationsændring, at der sim-
pelthen ikke er overskud til at fokusere på kunderne. For det andet står 
det i visse tilfælde ikke altid klart nøjagtigt, hvordan der skal prioriteres 
mellem forskellige kunder, fx interne og eksterne kunder.  
 
Som udgangspunkt er offentlige organisationer sat i verden for at betjene 
borgerne, men de skal samtidig betjene den politiske ledelse, som i depar-
tementer i særdeleshed kan opleves som den primære ”kunde”. 
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Undersøgelsen af de fem cases fremhæver følgende erfaringer i forhold til 
kundefokus: 
 
• Tag højde for behovene hos kunder og interessenter 
• Planlæg håndteringen af kunderelationer i den kritiske fusionsperiode. 
 
I det følgende gennemgås de enkelte læringspunkter. 
 
Tag højde for behovene hos kunder og interessenter 
Undersøgelsen har vist, at der i tilrettelæggelsen af en fusion, bør tages 
højde for kundebehovene med henblik på at tilrettelægge en organisation, 
der er tilstrækkelig lydhør og fokuseret på at levere god kundeservice. Det 
kan samtidig være en idé at inddrage kunder og interessenter i opfølgnin-
gen på fusionen, fx ved gennemførelse af brugertilfredsundersøgelser, fo-
kusgrupper mv.  
 
Undersøgelsen viser, at fusionsprocessen i betydeligt omfang er styret af 
interne hensyn, og at der kun i begrænset omfang er formuleret eksplicitte 
mål for kundeservice forud for fusionen. Det skal dog ses i sammenhæng 
med, at kundeaspektet har indgået indirekte i for eksempel mål om effek-
tivisering, professionalisering, klare snitflader og faglige synergi. Som re-
sultat af fusionernes begrænsede udgangspunkt i kunderelaterede mål er 
der generelt set heller ikke foretaget opfølgninger på eller vurderinger af 
fusionens konsekvenser for kundebetjening.  
 
På dette punkt adskiller BAC sig dog fra de øvrige cases ved netop at have 
haft fokus på niveauet for og omfanget af kundeservice efter etableringen. 
BAC har blandt andet gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og 
justeret sin organisation med henblik på bedre kundebetjening, jf. neden-
stående citat fra BAC’s direktør.  
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Boks 3.20. Kunderne i centrum 
 

”Det er målet at skabe en enhed, der sætter service over for kunderne i centrum. Enheden 
skal være båret af engagement og teamånd og ligge i front, hvad angår service, professiona-
lisme, effektivitet og arbejdsglæde.” 
 
Citat fra BAC’s direktør i Økonomistyrelsens blad ”Styrelsen”, 1.kvartal 2003.  
 
Afdækning af brugernes holdning og præferencer kan give konkret viden, om hvor-
dan den leverede service opleves. Brugerundersøgelser er dermed et centralt redskab 
til at evaluere det offentliges resultater og kan være med til bevare kundefokus under 
eller umiddelbart efter en fusion.  
 
Finansministeriet har i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Amtsråds-
foreningen udarbejdet en vejledning om brugerundersøgelser, som kan hentes på 
www.moderniseringsprogram.dk.  
 

 
Flere af fusionerne har medført design af nye snitflader til organisationer-
nes kunder og samarbejdspartnere. Det har særligt gjort sig gældende i 
BAC, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Trafikstyrelsen, hvor man har 
forsøgt at definere og beskrive så klare snitflader som muligt, så der ikke 
bruges unødige ressourcer på afklaring, opfølgning eller rolle- og ansvars-
forvirring, jf. boks 3.21. 
 
Boks 3.21. Design af klare snitflader 

 

I BAC har man forsøgt at definere så rene snitflader som muligt med henblik på at 
sikre så effektiv service fra BAC som muligt. BAC’s kunder har været meget involveret 
i dette arbejde, selvom flere har udtrykt behov for mere detaljerede beskrivelser af 
samarbejdsrelationer og snitflader. 
 
I Økonomi- og Erhvervsministeriet handler snitfladeproblematikken primært om 
ansvars- og rollefordeling mellem styrelser og departement, blandt andet i relation til 
ministeriets interessenter, såsom erhvervsorganisationerne. 
 
I Trafikstyrelsen var der fra begyndelsen kun en overordnet forståelse af opgaver og 
snitflader. Siden lancering har fokus på den baggrund været på løbende at afklare 
snitflader med primært Trafikministeriets departement og Banestyrelsen. 
 

 
 
Håndtering af kunderelationer i den kritiske fusionsperiode 
Ligesom der bør sikres en relevant og tilstrækkelig kommunikation til 
medarbejderne om fusionens konsekvenser for dem, er det vigtigt at kom-
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munikere formål med fusionen til kunderne og gøre det klart, hvad kon-
sekvenserne vil være for snitflader og samarbejde. Alternativt er der risiko 
for, at kunder og samarbejdspartnere kan opleve forvirring i relation til 
kontaktflader og indgange til organisationen.  
 
Der kan i den forbindelse udarbejdes en kommunikationsplan, der hånd-
terer den eksterne kommunikation, og som følger konsekvent og hurtigt 
op på en eventuel dårlig presseomtale. Dårlig omtale i pressen kan selvsagt 
være en stor barriere for fusionen, og det kan i værste fald fremprovokere 
eller forstærke intern modstand mod fusionen.  
 
De undersøgte institutioner vurderer generelt selv, at kunderne har mod-
taget den nødvendige information vedrørende fusionerne, og at der var 
nogen grad af fokus på kundernes behov undervejs. Denne vurdering 
bekræftes dog ikke entydigt af de i undersøgelsen gennemførte interview 
med kunder og samarbejdspartnere. Flere giver udtryk for behov for mere 
information om fusionernes konsekvenser for kunderne, ligesom en række 
kunder oplevede forvirring omkring kontaktpunkter og indgange til de 
nye organisationer.  
 
I alle cases er det karakteristisk, at kommunikationen til kunderne er mere 
omfangsrig og struktureret efter fusionen end undervejs. Det afspejler, at 
organisationerne generelt i den første del af fusionen har haft behov for 
primært at rette blikket indadtil blandt andet af hensyn til at håndtere 
den løbende drift.  
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Kapitel 4 
Fusioner i det private erhvervsliv 
 
 
4.1. Indledning 
I det private erhvervsliv er der stor erfaring med at gennemføre fusioner. 
Det er derfor oplagt at inddrage private virksomheders fusionserfaringer 
som inspiration for gennemførelsen af fusioner i staten.  
 
Når man trækker på inspiration de private fusioner, er det dog vigtigt at 
være opmærksom på de rammevilkår, der er gældende for offentlige fusi-
oner. Det drejer sig bl.a. om politisk ledelse, krav om retssikkerhed og 
offentlighed, de personalejuridiske regler og ikke mindst den offentlige 
sektors større målkompleksitet. Set med private virksomheders øjne er der 
også en række forskelle på offentlige og private fusioner. Det drejer sig 
bl.a. om værdiansættelse, due diligence-processen, kursfastsættelsen, akti-
onærhensyn og i det hele taget finansielle og skattemæssige spørgsmål i 
forbindelse med fusionen. 
 
Alligevel er der i mange fusionsprocesser, særligt efter beslutningsfasen af 
fusionen, en række lighedspunkter mellem private og offentlige fusioner. 
Lighedspunkterne vedrører behov for formulering af konkrete mål, behov 
for styring og opfølgning, behov for kommunikation, behov for kulturel 
integration og endelig informationsassymetrien mellem de fusionerede 
organisationer, som er et rammevilkår for både private og offentlige fusi-
oner.   
 
I kapitlet præsenteres erfaringer fra tre cases fra det private erhvervsliv: 
Danske Banks fusion med RealDanmark i 2001, Group 4 Falcks fusion 
med Securicor i 2004 og endelig Vestas’ fusion med NEG Micon i 2004. 
Gennemgangen vil primært fokusere på den ledelsesmæssige håndtering 
af fusionsprocesserne, herunder målstyring, kommunikationsaspektet, 
kulturintegrationen, opfølgning på fusionen mv.  
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Finansministeriet har gennemgået baggrundsmateriale om fusionerne og 
gennemført interviews med centrale aktører i de tre fusionsprocesser. Se 
bilagsmaterialet for en liste over de interviewede personer.  
 
Kapitlet falder i tre dele. Først introduceres udviklingen inden for fusio-
ner i det private erhvervsliv. Dernæst gennemgås korte casebeskrivelser 
efterfulgt af en analyse af de tre cases, der er struktureret efter fokusområ-
derne i analyserammen.   
 
4.2. Fusioner i det private erhvervsliv 
Fusioner og opkøb har i en årrække været et velkendt fænomen for mange 
store virksomheder. Der har dog været forskellige ”bølger” af fusioner 
gennem tiden.  
 
Indtil 1980erne var konglomeratiske fusioner en udbredt fusionsform. 
Sådanne fusioner havde typisk tre formål. For det første at udbrede mar-
kedsdækningen gennem fusion med en virksomhed i et andet land. For 
det andet at udbrede produktspredningen ved at opkøbe en virksomhed, 
der producerer komplementære produkter. For det tredje at risikosikre 
forretningen gennem spredning af aktiviteter. Konglomeratiske fusioner 
sigter således imod at sprede en række aktiviteter over forskellige marke-
der for at kunne stå imod nedgang i et marked eller på et produkt.  
 
Tendensen i 1980’erne frem til i dag går dog generelt væk fra dannelsen 
af konglomerater imod fokusering på kerneaktiviteter. Den seneste bølge 
af fusioner i det private erhvervsliv har således været domineret af horison-
tale fusioner af virksomheder, der er beslægtede. Dvs. at to eller flere virk-
somheder fusionerer på et ensartet marked. Formålet med horisontale 
fusioner er ofte at opruste kernen i virksomheden og skære overflødige 
aktiviteter fra, der ikke bidrager til kernedriften. Derved kan der høstes 
stordriftsfordele, rationaliseringer på produktionssiden og synergieffekter.  
 
Mindre udbredt er vertikale fusioner, hvor der kan være tale om fusione-
ring af et datterselskab ind i et moderselskab eller et opkøb af et selskab, 
der typisk står i et leverandørmæssigt forhold til køberen. Fokus er her på 
optimering af leverandørsituationen og minimering af andre transakti-
onsomkostninger såsom interne transport- og logistik omkostninger, jf. 
boks 4.1.  
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Boks 4.1. Horisontale og vertikale fusioner 
 

Horisontale fusioner 
I den private sektor drejer horisontale fusioner sig typisk om konkurrenter på det 
samme marked med samme eller lignende produkter. Formålet er blandt andet at 
maksimere synergieffekter og at sikre øget vækst for at imødekomme en fremtidig 
konkurrencesituation. Der kan også være tale om at maksimere en markedsbranding 
og af muligheden for at benytte en fælles salgskanal.  
 
Vertikale fusioner 
I den private sektor omfatter vertikale fusioner sammenlægninger af virksomheder, 
der står i leverandør/kundeforhold og er involveret i forskellige dele af bearbejdnin-
gen fra råvare til produkt. En sådan fusion kan fx mindske virksomhedernes afhæn-
gighed af markedet. Der kan også være tale om virksomheder, der indgår i mo-
der/datter-selskabsforhold. I begge tilfælde er formålet at give en besparelse i relation 
til lagerstyring, indkøb samt en uafhængighed af markedet mv. 
 

 
OECD vurderer, at antallet af internationale fusioner har været stærkt 
stigende de sidste 10 år, jf. figur 4.1.  
 
Figur 4.1. Værdi af internationale fusioner ved opkøb og salg 
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Kilde: New Patterns of Industrial Globalisation – Cross-Border Mergers and Acquisitions 
and Strategic Alliances, OECD 2001. Tal er trukket fra Thomson Financial Da-
tabase.   
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Der er også en klar stigning i antallet af danske fusioner. Antallet af dan-
ske fusioner og opkøb er steget fra 356 i 2003 til 406 i 2004, mens værdi-
en af danske fusioner og opkøb er steget fra USD 10,6 mia. (DKK 59 
mia.) i 2003 til USD 20,1 mia. (DKK 112 mia.) i 2004. Værdien er ak-
tuelt på det højeste niveau siden 2000, jf. figur 4.2. 
 
Figur 4.2. Antal og værdi af danske fusioner og opkøb  
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Kilde: KPMG’s Corporate Finance Afdeling. Trukket fra den finansielle database Dea-
logic. 

 
I 2004 stod følgende virksomheder for de 10 største fusioner i Danmark:  
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Boks 4.2. Oversigt over de 10 største handler i Danmark i 2004  
Transaktions-
værdi 
(DKK mia.) 

Køber Mål 

18,30 Carlsberg A/S (DK) Carlsberg Breweries A/S (40 pct.) 
(DK) 

7,37 Group 4 Falck (DK) Securicor plc. (UK) 

7,20 Elsam A/S(DK) NESA A/S (78,75 pct.) (DK) 

6,58 Kaupthing Bunadarbanki (ISL) Finance for Danish Industry, FIH 
(DK) 

4,19 TeliaSonera AB (S) Orange A/S (DK) 

4,13 TDC A/S (DK) Song Networks Holding (99,2 
pct.) (S) 

4,13 Danaher Corp. (USA) Radiometer A/S (DK) 

4,02 Cementerie del Tirreno SpA 
(ITA) 

Aalborg Portland A/S (DK) 
Unicon A/S (DK) 

3,63 DONG  (DK) Elsam A/S (16,29 pct.) (DK) 

3,52 Carlsberg A/S (DK) 
Carlsberg Breweries (DK) 

Holstein-Brauerei AG (98,14 
pct.) (D) 

 

Kilde: KPMG Corporate Finance, Denmark. 
 
En lang række fusioner har imidlertid vist sig at slå fejl i forhold til de 
succeskriterier, der fra starten blev meldt ud. Succesraten for fusioner i det 
private erhvervsliv anslås til at være mellem 20 og 50 pct. Dette giver de-
sto mere grund til at kigge nærmere på både gode og dårlige erfaringer 
med fokus på, hvor og hvornår fusioner slår fejl og går godt.  
 
4.3.  Casebeskrivelser 
I det følgende præsenteres de tre cases, som Finansministeriet har under-
søgt gennem analyse af baggrundsmateriale og gennemførelse af inter-
views. 
 
Danske Bank 
Danske Bank og RealDanmark fusionerede den 1. januar 2001, således at 
alle aktiviteter under RealDanmark (BG Bank og Realkredit Danmark 
A/S) blev lagt ind under koncernen Danske Bank.  
 
Dette var langt fra den første fusion Danske Bank havde gennemgået. 
Danske Bank fusionerede i 1990 med Københavns Handelsbank og Pro-
vinsbanken A/S. Endvidere er Danica, Östgöta Enskilda Bank AB og 
Fokus Bank blevet en del af Danske Banks koncern i løbet af de seneste 
10 år.  Der har siden været en række andre fusioner og opkøb, som kan 
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ses i lyset af den stigende konsolidering af finansielle virksomheder i Eu-
ropa. Senest har Danske Bank opkøbt Northern Bank i Nordirland og 
National Irish Bank i Irland.  
 
Centralt i Danske Bank fusionen med RealDanmark stod et mål om at 
realisere indtægtssynergier og omkostningssynergier. Synergier blev anslå-
et til 2 mia. kr., hvor synergier gennem sammenlægning af it-drift og op-
rettelse af administrative fællesskaber udgjorde en betydelig andel. Selve 
gennemførelsesomkostningerne blev anslået til 2,5 mia. kr.  
 
Group 4 Securicor 
Group 4 Falck og det britiske sikkerhedsselskab Securicor fusionerede den 
19. juli 2004 og skabte verdens største sikkerhedsvirksomhed målt på 
antallet af medarbejdere. Sammenlægningen betød, at ca. 340.000 med-
arbejdere i 108 lande kom til at arbejde for den samme virksomhed. Den 
samlede omsætning var for 2003 på knap 4 mia. pund med en indtje-
ningsmargen (EBITA – overskud før skat og renter korrigeret) på 189 
mio. pund. 
 
Group 4 Falck trådte ind i fusionen med flere erfaringer med fusioner og 
opkøb bag sig. I 2000 fusionerede Group 4 og Falck til verdens næststør-
ste servicevirksomhed inden for redning og sikkerhed med 115.000 ansat-
te og en omsætning på 15 mia. kr. til en start. To år senere købte Group 
4 Falck USA’s næststørste sikkerhedskoncern Wackenhut. 
 
Rationalet med Group 4 Securicor-fusionen var at blive globalt førende 
på sikkerhedsmarkedet, som var i vækst efter terrorangrebet den 11. sep-
tember 2001. Der var således opfattelsen i Group 4 Falck, at væsentlige 
synergier kunne realiseres, og at der derudover kunne opnås en bedre 
position på en række nye markeder uden for Europa. Mens Group 4 
Falck var førende på alarmområdet, var Securicor førende inden for pen-
getransporter. Der var dermed betydelige synergier på indtægtssiden. De 
fleste synergier lå dog på omkostningssiden, idet der i et antal lande var 
store overlap i de tidligere konkurrenters funktioner på markederne.  
 
Fusionen mellem Group 4 Falck og Securicor var af en ganske betydelig 
størrelse. Samtidig betød de overlappende funktioner i visse lande, at fu-
sionen var mere kompliceret, end den fusion Group4 og Falck havde 
gennemført i 2002, hvor der primært var tale om en komplementering af 
lande og produkter. Målsætningen i 2004 var at realisere årlige omkost-
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ningssynergier på 30 mio. pund, hvilket svarer til ca. 1 pct. af omsætnin-
gen og ca. 19 pct. af indtjeningsmargenen.  
 
Vestas 
Den 12. december 2003 blev planerne for sammenlægningen af Vestas og 
NEG Micon offentliggjort. Konkurrencemyndighederne gav efterfølgen-
de deres accept den 24. februar 2004 til en sammenlægning af de to virk-
somheder videreført under navnet Vestas. Fusionen skabte verdens største 
virksomhed indenfor vindmølleindustrien med en markedsandel på ca. 35 
pct. og en omsætning på mere end 2.7 mia. EUR.  
 
Der var flere årsager til fusionen. De vigtigste var et øget behov for kapital 
til forskning og udvikling, en større kritisk masse i lyset af et internatio-
nalt pres fra nye kapitalstærke konkurrenter, og endelig et behov for at 
kunne servicere store globale kunder. De to virksomheder supplerede 
hinanden godt på en række markeder og områder. På områder, hvor den 
ene virksomhed stod stærkt, havde den anden således en mindre domine-
rende stilling. Målet var at forene disse kræfter til en samlet styrke og at 
blive ubestridt markedsførende inden for vindmølleenergi.   
 
Omkostningssynergier var et væsentlig rationale for sammenlægningen af 
Vestas og NEG Micon, hvor en stor del blev estimeret til at komme fra 
indkøbs- og produktionssiden. De samlede synergier for 2004 blev esti-
meret til 14 mio. EUR, i 2005 til 47 mio. EUR for at nå det endelige 
niveau i 2006 på 67 mio. EUR.  
 
Engangsomkostninger var ifølge årsregnskabet for 2004 ca. 153 mio. 
EUR, hvilket var væsentligt over det estimerede niveau på 67 mio. EUR 
meldt ud kort tid efter fusionen. Det illustrerer en væsentlig problemstil-
ling i såvel private som offentlige fusioner: At udgifterne til fusionsproces-
sen ofte er større end forudset.   
 
Da fusionen mellem NEG Micon og Vestas blev offentliggjort den 12. 
december 2003 var der allerede truffet en principaftale mellem de to be-
styrelser om navnet på virksomheden, hvem der skulle indgå i direktionen 
og hvor hovedsædet skulle placeres. Man ville dermed undgå, at disse 
beslutninger fjernede fokus fra den daglige forretning. 
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4.4.  Fusionserfaringer i private virksomheder 
I det følgende gennemgås de tre cases og generelle erfaringer fra den pri-
vate sektor med udgangspunkt i analyserammens fokusområder. Gen-
nemgangen fokuserer i særlig grad på de områder, hvor den offentlige 
sektor kan lære af fusionserfaringer i den private sektor.  I den forbindelse 
er fokusområderne organisation og it ikke medtaget, idet mange af poin-
terne tidligere er behandlet i kapitel 3.  
 
Gennemførelsen af interviews og gennemgangen af baggrundslitteratur 
har vist tre overordnede tendenser. For det første gennemføres private 
fusioner ofte meget hurtigt for at minimere organisatorisk uro og drifts-
forstyrrelser. Offentlige fusioner gennemføres ofte over en længere perio-
de end private fusioner. Selvom der ofte er mange årsager til dette, er der 
næppe tvivl om, at en bevidst tilgang til hastighedsaspektet ved fusioner 
kan gavne fusioner i den offentlige sektor.  
 
For det andet er private fusioner endvidere grundigt planlagte med omfat-
tende business-case analyser og beregninger af mulige synergieffekter. Der 
opstilles ofte konkrete mål for fusionen, og der styres løbende på opnåel-
sen af synergigevinster, omkostningsreduktioner og kundetilfredshed. 
Den offentlige sektor kan derfor lære af målstyringen i private fusioner.  
 
Endelig og for det tredje har de private cases vist, at kommunikation 
håndteres meget professionelt i fusionsprocessen. Der diskuteres kommu-
nikationsstrategi i topledelsen, og der udarbejdes detaljerede kommunika-
tionsplaner. Den eksterne kommunikation til kunderne tænkes endvidere 
ind i kommunikationsplanen. Erfaringen fra offentlige fusioner viser i en 
række tilfælde, at kommunikation kun i mindre grad bliver prioriteret 
under en fusion. 
 
Strategisk ramme 
Som nævnt indledningsvist er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan private 
fusioner adskiller sig fra offentlige fusioner. En af de afgørende forskelle er 
beslutningsfasen og den strategiske ramme, hvor rationalerne og aktivite-
terne er meget forskellige fra offentlige fusioner.  
 
Der er forskellige strategier for vækst i det private erhvervsliv. En virk-
somhed kan fx satse på organisk tilvækst gennem et langt sejt træk, eller 
den kan satse på fusioner som genvej til vækst. Der vil i de fleste virksom-
heder være tale om en balance mellem disse to strategier.  
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I alle tre cases var det afgørende at sætte det overordnede mål med fusio-
nen i centrum. Med andre ord var spørgsmål såsom ”hvad bidrager denne 
fusion til?” og ”hvordan styrker denne fusion virksomhedens strategiske 
platform?” helt afgørende. Dermed er den strategiske ramme ganske lige-
som fusioner i staten en central dimension og fase.  
 
Ligeledes var realisering af indtægtssynergier og omkostningssynergier 
samt vækst på nye markeder helt centrale målsætninger i alle tre cases. I 
Danske Bank blev synergierne anslået til 2 mia. kr., og det blev i fusions-
aftalen meldt klart ud, at der skulle spares 3.500 medarbejdere over tre år. 
Det svarede til over 17 pct. af den samlede medarbejderstab i den nye 
virksomhed. Besparelsen skulle dels ses i sammenhæng med den øgede 
konkurrence over landegrænser, dels i sammenhæng med det store bespa-
relsespotentiale gennem digital effektivisering og andre arbejdsmetoder. 
Dette muliggjorde samtidig, at en række filialer kunne lukkes.  
 
I Vestas blev synergierne anslået til 14 mio. EUR i 2004, 47 mio. EUR i 
2005 og 67 mio. EUR i 2006. En stor del af synergierne blev estimeret til 
at komme fra indkøbs- og produktionssiden.   
 
For Group 4 Securicors vedkommende var der primært tale om omkost-
ningssynergier anslået til ca. 30 mio. pund som skulle realiseres over kort 
tid.  
 
Den strategiske ramme hænger tæt sammen med strategisk fit og due 
diligence, der er to afgørende analyseopgaver i beslutningsfasen af fusio-
ner.  
 
Strategisk fit 
Til trods for de afgørende forskelle kan statslige fusioner i mange tilfælde 
få inspiration fra de omfattende business-case analyser, der ofte ligger til 
grund for fusioner i private virksomheder.  
 
Det ”strategiske fit” mellem de fusionerede virksomheder er et afgørende 
spørgsmål. Virksomhederne vil i den forbindelse analysere, hvorledes virk-
somhederne komplementerer hinanden: Kan kulturforskelle integreres? 
Kan den logistiske kapacitet integreres? Kan it-systemerne spille sammen? 
Og kan strategien og ledelsesfilosofien mv. samtænkes? Disse analyser 
udgør kernen i spørgsmålet om det strategiske fit. 



Fusioner i staten – erfaringer og anbefalinger 

88 
 

Den er en udfordring, at der sjældent er tale om perfekt information om 
den virksomhed, der skal fusioneres eller opkøbes. Endvidere er der ofte 
tale om en begrænset mængde fusionspartnere. Det er dermed ikke altid 
muligt at finde det perfekte strategiske fit.   
 
Due diligence 
Efter den indledende proces med identificering af mulige parter for fusio-
nen, samt finansieringen heraf, starter købsprocessen, hvor der aftales pris 
og aktiebytteforhold for henholdsvis opkøb og fusion.  
 
Virksomhederne skal værdifastsættes, og det bedst mulige 
pris/bytteforhold skal forhandles hjem. Idet virksomhederne ofte er kon-
kurrenter på det samme marked, og idet fusionen/opkøbet langt fra er 
sikret på dette stadie, er det det dog ikke muligt frit at udveksle oplysnin-
ger mellem virksomhederne. Disse oplysninger kan efterfølgende 
(mis)bruges, hvis fusionen slår fejl.  
 
Due diligence-proceduren kan overordnet opdeles i to faser. En fase, hvor 
virksomheden undersøges ud fra offentlige tilgængelige informationer og 
en fase, hvor der gives adgang til visse af virksomhedens interne informa-
tioner – ofte gennem et såkaldt ”datarum”, som bliver varetaget og regule-
ret gennem ekstern juridisk bistand.   
 
I den anden fase gennemføres der for det første en finansiel undersøgelse, 
der skaber overblik over de aktiver og passiver, som virksomheden besid-
der kombineret med en tidsmæssig analyse af risici og muligheder.  
 
For det andet gennemføres der en juridisk due diligence, hvor virksomhe-
den bliver gennemgået for kontrakter, aktie- og selskabsdokumenter, til-
ladelser og ansættelsesaftaler.  
 
For det tredje bliver der gennemført en teknisk og miljømæssig due dili-
gence, som dækker produktmæssige og andre fysiske forhold i virksomhe-
den.  
 
For det fjerde kan der gennemføres en kulturel due diligence. Der er ikke 
stor tradition for dette, men i lyset af kulturens afgørende betydning for 
fusionens succes er det et stigende indsatsområde.  
 



Kapitel 4 – Fusioner i det private erhvervsliv 

89 
 

I nedenstående tabel er der kort opsummeret de forskellige områder i en 
due diligence.  
 
Tabel 4.1. Hovedområder for due diligence 

Finansiel Juridisk 
Teknisk/ 

Miljømæssig Kulturel 
 
Historisk finansiel 
analyse 
 
Resultatopgørelse 
 
Balance 
 
Skat 
 
Pensionsforpligtel-
ser 
 
Forsikringsforhold 
 
Garantier mv. 
 
Budget 
 
Økonomistyring og  
rapportering 
 
Analyse af forret-
ningsmodel 

 
Kontraktforhold 
 
Konkurrencefor-
hold fx monopol-
spørgsmål. 
 
Selskabsretlige 
forhold 
 
Offentligretlige 
forhold 
 
Medarbejder- og 
ansættelsesforhold 
 
Immaterielle for-
hold 
 
Fast ejendom 
 
Aktuelle og poten-
tielle tvister 
 

 
Produktions-
karakteristika 
 
Produktionsstruktur 
og organisering 
 
Kapacitetsudnyttelse
 
Flaskehalse 
 
Maskinpark 
 
Miljøvurdering 
 
Grunde og ejen-
domme 
 
Rapporterings-
systemer 

 
Virksomheden 
 
Værdier 
 
Adfærd 
 
Forventet reaktion 
på opkøb og efter-
følgende integration 
 
Ledelsesteamet 
 
Kvalifikationer i 
forhold til forvente-
de fremtidige ar-
bejdsopgaver 
 
Nøglemedarbejderes  
fastholdelse og 
motivation 

 

Kilde: Bisgaard, Hjerulf og Orbesen (2004): ”Vækst gennem fusioner”, Børsens Forlag. 
 
Due diligence-proceduren er på nogle områder forskellig fra den analyse-
fase offentlige organisationer gennemfører. Fx vil det ikke umiddelbart 
være relevant at inddrage finansieringsovervejelser og kapitalbehov. Ikke 
desto mindre minder analyserne alligevel om den proces offentlige organi-
sationer gennemløber. Fx er der tale om den samme udfordring med at 
håndtere informationsassymetri, idet begge fusionspartnere ikke har fuldt 
indblik i den anden organisations opgaver og ressourcer. Det er fx tilfæl-
det med overførsel af ressourcer i forbindelse med ressortomlægninger. 
Derudover kan den analytiske stringens i due diligence analyserne og det 
selvstændige fokus på kulturelle forhold med fordel overføres til offentlige 
fusioner.   
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Boks 4.3. Due diligence i Group 4 Securicor 
 

De indledende fusionsforhandlinger mellem Group 4 Falck og Securicor foregik ufor-
melt mellem enkelte personer fra topledelsen af de to virksomheder. Perioden efter an-
nonceringen af fusionsintentionerne (den 24. februar) til den egentlige fusion (den 19. 
juli) var præget af hele due-diligence processen skitseret ovenfor. Begge virksomheder 
brugte i den forbindelse konsulentfirmaer til at identificere synergier på baggrund af den 
overordnede udmelding fra topledelsen. Parterne mødtes i ”ingenmandsland” og gen-
nemgik på forskellige detaljeringsniveauer forretningen og de synergier, der kunne for-
ventes. Endeligt blev resultatet gennemgået af et revisionsfirma i forbindelse med den 
endelige fusion.   
 

 
 
Formulering af strategi og konkrete mål for den nye organisation 
I de tre cases var der fokus på at formulere en vision og konkrete mål for 
den nye organisation. I Group 4 Securicor samledes hele topledelsen i to 
dage meget hurtigt efter, at fusionen mellem Group 4 Falck og Securicor 
var kommet på plads. Målet var gennem en intensiv proces at formulere 
en ny strategi for koncernen. Processen var tænkt ud fra et ønske om at 
bringe den nye direktion sammen, opnå en fortrolighed og facilitere en 
homogen ledelsestankegang, som kunne danne grundlag for den nye stra-
tegi. 
 
Der blev endvidere afholdt et seminar for de 20 øverste ledere, og erfarin-
ger herfra blev sammenkædet med topledelsens. Samlet set gjorde proces-
sen det muligt forholdsvist smertefrit at få formuleret en ny mission, visi-
on og strategi for Group 4 Securicor, selvom der var tale om topledere fra 
to meget forskellige virksomheder og kulturer, jf. boks 4.4.    
 
Boks 4.4. Kulturintegration og strategi i Group 4 Securicor 

 

Under fusionen af Group 4 Securicor samlede ledelsen 300 topledere fra ledelsesni-
veau 2 i koncernen til et 2-døgns seminar, hvor den nye virksomheds strategi var i 
fokus.  
 
Lignende teambuildingsaktiviteter blev sat i værk for de underliggende ledelsesni-
veauer i en række lande og for en række funktioner (HR-ansvarlige, finansansvarlige, 
salgsansvarlige mv.).  
 
I hvert land blev der desuden afholdt et seminar for ledelsen. Repræsentanter fra 
topledelsen på niveau 1 har deltaget i disse seminarer.  
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Økonomi 
I fusioner mellem private virksomheder sker værdiansættelsen på basis af 
forskellige investeringsmodeller, hvor afkastet sættes op imod, hvad virk-
somheden alternativt kunne få ud af en anden investering. Synergieffekter 
er i mange fusioner og opkøb en væsentlig forudsætning for et opkøb. 
Disse effekter er ikke bare en sammenlægning af effekter for hver af de to 
virksomheder, men består af en ny effekt gennem sammenlægningen. 
Med andre ord vil 2 + 2 ofte give 5. Ligeledes kan der dog også tænkes 
negative synergieffekter, hvor 2+2=3. Synergierne kan være på omkost-
nings- eller indtægtssiden eller berøre fx faglige eller vidensmæssige di-
mensioner.  
 
Værdiansættelsen af synergier kræver omfattende økonomiske beregnin-
ger, der kan være behæftet med stor metodisk usikkerhed. Den nærmere 
beregning afhænger dog af den nøjagtige synergitype, og der kan være en 
tendens til at fokusere for meget på omkostningssynergier på bekostning 
af indtægtssiden.  
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Boks 4.5. Udfordringer ved værdiansættelse af forskellige synergier 
 

Konsulentfirmaet McKinsey & Compagny har på baggrund af omfattende erfaringer 
med fusioner i det private erhvervsliv estimeret hvilke synergier, der bliver værdiansat 
korrekt og mindre korrekt.  
 
Undersøgelsen peger på, at synergier generelt bliver værdiansat for højt, men at om-
kostningssynergier ofte er mere korrekt ansat end indtægtssynergier. Således er ca. 70 
pct. af samtlige virksomheder i følge McKinsey ikke kommet i mål med opnåelsen af 
indtægtssynergier. På omkostningssiden bliver der typisk værdisat 20 pct. over det 
aktuelle beløb i ca. 35 pct. af tilfældene. Jf. nedenstående graf. 
 

Figur a. Graden af omkostningssynergier 
realiseret  

Figur b. Graden af indtægtssynergier 
realiseret 
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Anm.:  Søjlerne angiver antallet af virksomheder, der har realiseret en given procentdel 
af den forventede besparelse eller synergieffekt. (N=77) 

 
Forklaringen kan være, at virksomheder ofte ikke kontrollerer og styrer indtægtssy-
nergierne i så høj grad som omkostningssynergier. Indtægtssynergier afhænger således 
ikke kun af pris og volumen, men også af markedsreaktioner på brand og konkurren-
ter.  
  

 

Kilde: Strategy & Leadership, vol. 32, no. 2 2004. 
 
Ved estimering af forskellige omkostnings- og indtægtssynergier er det 
vigtigt at komme bredt rundt i organisationerne og få valide beregninger, 
der indregner effekter af og i mellem forskellige aktiviteter. Nedenstående 
figur giver en oversigt over typiske omkostnings- og indtægtssynergier, 
der ses i private fusioner.  
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Figur 4.3. Omkostningssynergier og indtægtssynergier 

 
 

Kilde: Deloitte Business Consulting. 
 
Ved fusioner mellem børsnoterede selskaber er det lovpligtigt at udarbej-
de et fusionsprospekt. Prospektet informerer aktionærerne om den kom-
mende fusion og indeholder typisk en forretningsplan for fusionen, finan-
sielle oplysninger og ofte også et overslag over de forventede synergier.  
 
Dette var tilfældet for Group 4 Securicor, hvor synergierne var anslået til 
30 mio. pund, og en stor del af omkostningsbesparelserne kunne høstes 
ved at eliminere dobbeltfunktioner Omkostningssynergierne blev delt op 
på forskellige forretningsområder, hvor synergierne over tid skulle realise-
res.  
 
Der var ganske store forskelle mellem Group 4 Falck og Securicors udgif-
ter på de forskellige områder. Som et eksempel kan nævnes forskellen på 
forsikringsudgifter ved pengetransporter. Endvidere var der store overlap 
mellem forretningerne i England, og synergieffekterne på dette marked 
var alene vurderet til omkring 9 mio. pund.   
 
Gennemførelsesomkostninger til fusionen blev samlet set vurderet til 45 
mio. pund, og ifølge planen skulle denne investering hentes hjem på to 
år, jf. nedenstående figur.  
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Figur 4.4. Synergi-effekter i Group 4 Securicor  

  
 
Personaleforhold 
I alle tre cases var der fokus på en hurtig udpegning af toplederen og le-
delsesgruppen for at skabe klarhed om den fusionerede virksomheds stra-
tegi. Der blev endvidere i alle cases afskediget medarbejdere som følge af 
målsætningen om at realisere omkostningssynergier, og her var fokus på 
at melde klart ud og handle hurtigt for at skabe ro i organisationen.   
 
Udnævnelsen af toplederen og ledelsesgruppe  
I mange private fusioner anvendes en såkaldt ”kaskade-model” for ud-
nævnelsen af ledelsen. Princippet er, at topledelsen (niveau 1) udpeges så 
hurtigt som muligt, og at niveau 1 derefter udpeger lederne på niveau 2 
osv. På denne vis bliver hele ledelsesniveauet udpeget gennem en ”kaska-
de-proces”.  
 
Direktionen i Group 4 Securicor blev f.eks. udpeget hurtigt, og navnene 
blev offentliggjort samtidig med fusionen. Direktøren for Group 4 Falck 
blev CEO, og direktøren for Securicor og en anden chef fra Securicor 
indtrådte ligeledes i direktionen.  
  
En række ledere blev testet via et 3. parts interview for at få et upartisk 
billede af deres kompetencer. Dette skete meget hurtigt således, at hele 
ledelsesniveauet for koncernen og for næsten samtlige lande var på plads 
efter kort tid. Interview med private virksomheder peger i øvrigt på, at 
dette er en generel tendens, hvor samtlige ledere i organisationen ofte er 
udnævnt efter blot 4-6 uger.   
 
Ikke desto mindre var processen overordentlig vanskelig. Med Group 4 
Securicors størrelse vil der altid være en informations-asymmetri både 
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internt i organisationen, men også hvad angår ledere i den nye organisati-
on. Endvidere kan kaskademodellen medføre, at udnævnelsen ikke er 
tilstrækkeligt stramt styret.   
 
For at undgå, at ledere på lavere niveauer i organisationen blev udnævnt 
ud fra ikke-faglige kompetencer, indførte koncernen en form for ”over-
tryksventil”, hvor udnævnelsen af ledere på lavere niveauer altid skulle op 
at vende et niveau eller to højere oppe. Beslutningen skulle således træffes 
på det decentrale niveau, men godkendes på et højere niveau i hierarkiet. 
Group 4 Securicor ser systemet som et nødvendigt bureaukrati som sikrer, 
at de rigtige personer bliver ansat. 
 
Boks 4.6. Håndtering af udnævnelser i Group 4 Securicor 

 

En klar erfaring fra fusionen Group 4 Falck og Securicor er, at uro i organisationen 
så vidt muligt må undgås. Der er en tendens til at de bedste ledere meget hurtigt vil 
kunne finde andet job under en fusion, og det kan dræne organisationen for ledelses-
kraft med store negative konsekvenser til følge. Group 4 Securicor var meget bevidste 
om denne problemstilling og prøvede så vidt muligt at undgå dette gennem forskelli-
ge virkemidler.  
 
For det første skete hele ledelsesudnævnelsen meget hurtigt. Det stod hurtigt klart for 
Group 4 Securicor, at fuld gennemsigtighed om kompetencer aldrig kan sikres i en 
fusionsproces. Udnævnelsen skete derfor ud fra den præmis, at du er nødt til at ram-
me rigtigt med den samtidige erkendelse, at du ind i mellem vil misse.  
 
For det andet blev der informeret hurtigt om hvem, der skulle blive i organisationen. 
Det minimerede rygtedannelserne i organisationen samtidig med, at lederne der 
skulle blive fik sikkerhed og ro i ansættelsen.  
 
For det tredje blev de ledere, der skulle afskediges tilbudt en særlig bonusordning, 
som blev udløst, hvis lederne blev på posten og samtidig opfyldte en række succeskri-
terier. Selvom der ikke var plads til disse ledere i den nye organisation, spillede de en 
vigtig rolle i gennemførelsen af fusionsforløbet, og det var samtidig vigtigt så vidt 
muligt at sikre funktionerne, indtil fusionen var endeligt gennemført.  Group 4 
Securicor vurderer, at dette i høj grad er lykkedes.  
 
Egentlige incitamentsstrukturer for hele ledelsesniveauet var også i fokus. Der blev 
etableret særskilte bonusordninger under fusionsprocessen, som blev udløst i tilfælde 
af ekstraordinært udført arbejde i forbindelse med fusionen. Hele incitamentsstruk-
turen blev godkendt af et lønudvalg for topledelsen i Group 4 Securicor.   
 

 
I Danske Bank var der også fokus på at foretage en hurtig udpegning af 
ledelsen for at minimere organisatorisk politik samt at skabe afklaring 
over for medarbejdere, kunder, aktionærer og analytikere. Et vigtigt led 
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heri var, at de øverste ledelsesniveauer var på plads fra dag 1, og at næste 
ledelseslag var på plads inden for de første 14 dage. Så snart mellemleder-
ne var udpeget, gennemførte de samtaler med alle medarbejdere i de fleste 
dele af organisationen, og medarbejderne blev vurderet på baggrund af 
samtalen, ofte et CV og ledernes forhåndskendskab.  
 
Identifikation af nøglemedarbejdere og håndtering af afskedigelser 
Fusioner har en tendens til at skabe stor organisatorisk uro, hvilket kan 
medføre afgang af nøglemedarbejdere. Danske Bank kunne ret hurtigt 
efter annonceringen af fusionen nikke genkendende til dette. Vurderin-
gen var imidlertid, at hvis Danske Bank under fusionen mistede enkelte 
gode medarbejdere, var det et nødvendigt onde for fusionen, så længe der 
var overblik over drænet af medarbejdere.   
 
Denne vurdering kræver dog, at virksomheden kan identificere nøgle-
medarbejdere fra både deres egen virksomhed og den virksomhed, de 
fusionerer med. Danske Bank har siden 2001 haft en HR-strategi, der 
inkluderer en integreret rating af medarbejderne på en række dimensio-
ner. Disse ratings er suppleret med forskellige organisatoriske surveys, der 
er standardiseret således, at de kan måles op imod andre pengeinstitutter.  
 
HR-strategien gjorde det muligt for Danske Bank at identificere, hvilke 
nøglemedarbejdere virksomheden ønskede at fastholde og at gennemføre 
fastholdelsesinitiativer i form af samtaler mv.  
 
Danske Bank uddannede 25 HR-partnere til at coache de ledere, der 
skulle håndtere de nødvendige afskedigelser. HR-partnerne havde derefter 
en dialog med lederne og var med under dialogen med de medarbejdere, 
der skulle afskediges. På denne måde blev viden om processen spredt i 
organisationen, og en lang række problemer blev minimeret.  
 
Danske Bank anvendte endeligt et eksternt konsulentfirma til at give 
”outplacement”-rådgivning til de medarbejdere, der blev afskediget. Over 
90 pct. af de afskedigede medarbejdere fik efterfølgende indenfor et år et 
andet job.  
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Boks. 4.7. Danske Bank om afskedigelser 
 
3.500 medarbejdere er et stort antal, og chokket vil tage lige så lang tid, uanset om det 
var 3.500 eller 1.700. Vi valgte derfor at sige, at det er det her antal. Hvis vi melder det 
ud, kommer vi til at tale om, hvordan vi så vil opnå det - og ikke om vi skal opnå det.  
 
Vi har aktionærer, der har investeret nogle penge og efterfølgende ser på afkastet. Så holder 
investorerne afkastet op mod et alternativt afkast, og hvis vi ikke er gode nok, så bliver vi 
fravalgt. Der er sådan set ikke så meget valg. Vores analyse er, at hvis spillet er på den 
måde, så kan vi ikke komme godt fra at skjule et fusionsrationale på en 17 procents med-
arbejderreduktion.   
 
Vi har vurderet, at vi ikke kunne tale os udenom, at vi ikke kunne få 3.500 mennesker 
ud af bagdøren, uden at der var nogen der opdagede det. Der var kun en mulighed, nem-
lig at sige det up-front og få jobbet gjort så hurtigt og så ordentligt som muligt. Til gen-
gæld stoppede vi afskedigelserne, før det var ventet. 
 

 
I Vestas skete der i 2004 en samlet global personalereduktion på 475 
medarbejdere i forbindelse med fusionen. Endvidere var der en række 
medarbejdere, der måtte flytte blandt andet på grund af det nye hoved-
kvarters placering i Randers. Samlet set var der derfor en række HR-
mæssige udfordringer, der skulle tackles.  
 
Generne ved flytningen blev så vidt muligt begrænset ved at give medar-
bejderne mulighed for at overgå til andre funktioner, afdelinger og forret-
ningsenheder frem for at skulle flyttes geografisk.  
 
Afskedigelserne blev håndteret i samarbejde med de lokale samarbejdsud-
valg og i Vestas’ hovedsamarbejdsudvalg. Der blev nedsat forhandlings-
udvalg, som repræsenterede timelønnede og funktionærer på samtlige af 
Vestas’ arbejdssteder i Danmark. Lignende udvalg blev – hvis lovgivnin-
gen stillede krav herom – nedsat på en række arbejdspladser uden for 
Danmark.  
 
Selve fastholdelsen af nøglemedarbejdere og den nye HR-politik var lige-
ledes i fokus under fusionen, jf. boks 4.8.  
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Boks 4.8. HR-erfaringer fra Vestas 
 

Erfaringer fra Vestas’ fusion med NEG Micon viser, at det er nødvendigt at fokusere 
på personaleforhold som lønpolitik, bonusordninger, personalegoder, retningslinjer 
for tjenesterejser, retningslinjer for firmafester mv. 
 
Disse HR-forhold er muligvis lav-praktiske, men på ingen måde ubetydelige i fusi-
onsprocessen. Forhandlinger om fælles retningslinjer for sådanne personalemæssige 
goder kan vise sig at være mere problematiske end forudset. I fusionen mellem Vestas 
og NEG Micon var der fx mange forskellige regler, og fusionsledelsen valgte derfor at 
lade den nye HR-chef komme med en indstilling om et fælles regelsæt til direktio-
nen, der derefter vedtog denne indstilling sammen med en fælles HR-politik.  
 
Erfaringer fra fusionen er, at en sådan HR-politik bør vedtages hurtigst muligt og 
være klar inden for de første 100 dage.   
 

 
Ledelse af fusionen 
Strategien for gennemførelsen af fusionen er vigtig og bør hænge sammen 
med den overordnede virksomhedsstrategi. Der kan dog være forskellige 
tilgange til, hvorledes gennemførelsen af fusionen gribes an.  
 
Implementeringsstrategi 
Der var tre væsentlige mål med gennemførelsen af fusionen mellem 
Group 4 og Securicor. For det første skulle fusionen være overstået så 
hurtigt som muligt. Den nye organisation blev etableret pr. 1. juli 2004, 
og en indhentning af mindst 60 pct. af de årlige synergieffekter skulle 
være nået indenfor det første år.   
 
For det andet skulle fusionen have fokus. Det betød blandt andet, at der 
blev oprettet et integrationskontor ledet af en direktør, der rapporterede 
direkte til øverste CEO i Group 4 Securicor.  
 
For det tredje var motivationsdelen meget vigtig for Group 4 Securicor. 
Idet fusioner ofte er en stressende proces med tendens til afgang af de 
øverste ledelsesniveauer, iværksatte man en struktureret proces for ledel-
sesudnævnelser samt udformede forskellige incitamentsstrukturer under 
omstillingsperioden, jf. boks 4.9. 
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Boks 4.9. De tre overordnede mål under fusionen af Group 4 Securicor 

• Planlægning af integrationforløb for perioden fra 
offentliggørelse til afslutning af processen.

• Driftsledelse skal være udvalgt og i gang med 
arbejdet kort efter afslutning af processen

• Ny organisation etableret pr. 1. juli 2004
• Besparelse på 60 pct. af de årlige synergieffekter 

skal være nået indenfor 12 måneder

• Integrationsprocessen overvåges af øverste CEO
• Fremtidige ledelsesteams so m integrationsstyrings-

udvalg med arbe jdsgrupper under sig.
• Integrationskontor med fuldtids bem anding

• Struktureret proces for ledelsesudnævnelser
• Ledelsens belønnings- og incitamentkontrakter

bliver genstand for Løn-ko mitéens godkendelse
• Planen designes så fokus på daglig drift fastholdes

Fokus

M otivation

Tem po

 
 
 
Organisation af fusionsprocesser 
Organisering af fusionsprocessen kan gennemføres på to grundlæggende 
måder – en projekt/programorganisering eller en udelegering til linieor-
ganisationen.   
 
Der ses dog næsten altid en kombination af disse to former, og det inte-
ressante spørgsmål er hvilke organisatoriske snitflader, der eksisterer mel-
lem fusionsledelsen og linjeorganisationen. Med andre ord hvordan ba-
lancen er mellem hvilke aktiviteter, der er tæt knyttet til linjen og hvilke 
aktiviteter, der i højere grad kan leve sit eget liv og skabe fremdrift gen-
nem projekt- eller programorganisationen.    
 
De tre cases viser forskellige balancer mellem brug af linieorganisering og 
programorganisering. Danske Bank havde en tilgang, der lagde stor vægt 
på brug af linieorganisering, mens Vestas og Group 4 Securicor i højere 
grad gjorde brug af programorganiseringen.  
 



Fusioner i staten – erfaringer og anbefalinger 

100 
 

Indfusioneringen af Northern Bank og National Irish Bank i Danske 
Bank koncernen blev gennemført ved at delegere opgaver til linjeorganisa-
tionen. Der kan være både fordele og ulemper ved denne metode (se kapi-
tel 3 for en uddybning heraf), men Danske Bank ønskede at opnå en bed-
re forankring og ledelseskraft i kerneorganisationen.  
 
Boks 4.10. Danske Bank om fusionsprocessen i Irland 

 

Danske Bank oprettede en integration steering commitee (ISC), der har til formål at 
styre opkøbet i Irland. I ISC sidder chefen for den internationale forretningsudvik-
ling som formand. Derudover sidder der en it-direktør, en direktør for Koncern 
Service Centret, økonomidirektøren, HR-direktøren samt direktøren for markeder.   
 
Idéen er, at ISC ikke er trukket ud af linjeorganisation udelukkende for at styre pro-
cessen. ISC kører således parallelt med den daglige drift og er udelukkende et koor-
dinerende og uddelegerende led, hvor de operationelle opgaver bliver udført i selve 
linjeorganisationen.  
 
Efter fusionen med RealDanmark stod det klart for Danske Bank, at forankringen i 
organisationen måtte sikres bedre. Analysen var, at uanset hvad, ville man miste 
kernedrift. Dette gælder både for en decideret projektorganisation samt en linjeorga-
nisation. Forankringen og ledelseskraften var for Danske Bank dog det afgørende.  
 
Vi er bange for, at tager man nogle folk ud til at bruge 100 pct. af deres tid i en periode 
for at gennemføre en fusion, så kan det ikke være cheferne i enhederne, for cheferne har jo 
også andre opgaver. Dermed får man let en fusionsgruppe, som ikke kan forpligte linieor-
ganisationen. Dvs. at der træffes beslutninger i en midlertidig struktur, som vanskeligt 
forankres i en permanent struktur, hvor andre skal tage ejerskab for dem efterfølgende. Og 
derfor har vi skønnet, at man mister udførelseskraft på det.  
 

  
En anden balance blev valgt under Group 4 Securicor fusionen. Integrati-
onskontoret var styregruppe for en række projektgrupper, som var ansvar-
lig for forskellige delfunktioner. Integrationskontoret var ansvarlig for at 
øremærke projekter, sætte dem i milepæle, identificere synergier og bespa-
relsespotentialer og generelt sikre at mål for fusionen blev mødt rettidigt. 
Endvidere var integrationskontoret ansvarlig for at overholde budgettet 
for selve gennemførelsesomkostningerne ved fusionen.  
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Boks 4.11. Projektstyring under fusionsforløbet i Group 4 Securicor 
 

Integrationskontoret designede den overordnede projektplan. Der var tale om godt 
600-700 projekter, der blev bemandet med folk fra linjeorganisationen. Et land med 
væsentlige synergibesparelser kunne fx have 50-60 projekter, men det var langt fra 
alle lande, der havde væsentlige overlap mellem forretningerne. Integrationskontoret 
planlagde fusionen og gennemførte initiativerne gennem såkaldte Integration Teams 
på tre forskellige niveauer: Hovedkontorniveau, funktionsniveau og landeniveau. 
 
Integrationskontoret modtog derefter rapportering på samtlige projekter og fulgte 
op. Der var både tale om information på et aggregeret niveau for et helt land men 
også brudt ned på de enkelte planer. Den overordnede tilgang var, at de enkelte 
planer kan ændre sig på grund af ændret kontekst mv., men at det samlet set ikke 
ændrer selve rammen for landet, og besparelsen må derfor findes på en anden plan et 
andet sted i organisationen.  
 
Mange steder var der et stort initiativ og engagement i at finde nye synergier. Det 
indebar også, at integrationskontoret i mindre grad så sig selv som en controller-
funktion, men snarere som en partner for organisationen, som gennem dialog kunne 
hjælpe med at indhente de udmeldte synergier.   
 

  
For Vestas’ vedkommende blev der hurtigt efter udmeldingen om sam-
menlægningen dannet en programorganisation, som skulle styre fusionen 
gennem de første meget vigtige 100 dage.  Det var ledelsens mål, at virk-
somheden i løbet af de første 100 dage af integrationsprocessen skulle 
have taget en række vigtige skridt og række væsentlige beslutninger i be-
stræbelsen på at skabe en ny organisation på grundlag af det bedste fra 
Vestas og det bedste fra NEG Micon. Der blev fastlagt en række mål for 
integrationen, som skulle være opfyldt inden for de første 100 dage:  
 
• Koncernstruktur, organisation og corporate identity-team på plads  
• Ledelsesniveau 1, 2 og 3 på plads 
• Mødestrukturer på plads 
• Personalereduktioner gennemført 
• Oprettelse og drift af globalt medarbejderblad VestasInside 
• Kombineret produktprogram 
• Fremtidige teknologier på plads 
 
Selve styringen af disse mål blev varetaget gennem et såkaldt kontroltårn, 
jf. boks 4.12.  
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Figur 4.12. Styring af sammenlægningen mellem Vestas og NEG Micon  
 

Vestas nedsatte et integrationskontor – et såkaldt ”kontroltårn” for hele integrations-
processen. Gruppen bestod af to eksterne konsulenter, to fra NEG Micon og tre fra 
Vestas. ”Kontroltårenet” refererede til direktionen. På den måde var der en klar ledel-
sesmæssig forankring af fusionsstyringen.  
 
Der blev udarbejdet et omfattende rapporteringssystem med milepæle for samtlige 
synergier, der skulle indhentes. Dette var meget detaljeret for de første 100 dage, 
hvorefter detaljeringsgraden var sat noget lavere, idet processen vanskeligt kan over-
skues ud over en vis periode.  
 
”Kontroltårnet” modtog således detaljerede afrapporteringer for hvert område kombi-
neret med projektplaner hver 14. dag. Hver måned blev projektplaner revideret i takt 
med de ændrede forhold, og der blev indrapporteret om samtlige kritiske succesfakto-
rer.  
 
Rollen som kontroltårn var i den forbindelse snarere ”facilitator” for processen end 
egentlig kontrol. Der skulle koordineres mellem 60-70 teams, og denne rapportering 
formidles videre til ledelsen i en aggregeret form. Det krævede stor koordination og en 
præcis og valid målstyring.  
 
Selve projektgrupperne blev delt op i fem områder:  
• Stabsfunktioner 
• Salg/marketing 
• Produktion 
• Teknologi 
• Økonomi 
 

 
 
Forandringsledelse og kommunikation 
Ligesom ved offentlige fusioner er håndteringen af forandringsledelse og 
kommunikation under fusionen afgørende for succes. Erfaringen fra de 
gennemførte interviews viser, at private virksomheder i høj grad struktu-
rerer denne proces, og at kommunikation internt og eksternt har et højt 
ledelsesfokus.  
 
Håndtering af kommunikation 
Danske Banks kommunikation var samlet på ganske få hænder under 
fusionen med RealDanmark. Analysen var, at fordi kommunikation i 
forvejen er en meget vanskelig proces at styre, kan det betale sig at centra-
lisere den overordnede kommunikationsstrategi. Samtidig var Danske 
Bank dog afklaret om, at kommunikation er noget, der foregår og bør 
foregå på alle niveauer i organisationen. Således var det vigtigt for Danske 
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Bank, at de lokale ledere tog et ansvar for kommunikationen, så kommu-
nikationen blev vedkommende og fremstod ægte for den enkelte medar-
bejder.  
 
Det var i den forbindelse vigtigt at samtænke den interne og eksterne 
kommunikation, idet kommunikation let kunne blive skævvredet, hvis 
ikke budskabet nåede ud til samtlige hjørner af organisationen, inden det 
blev præsenteret eksternt.  
 
Den eksterne kommunikation er oftest sværere at styre end den interne 
kommunikation blandt andet som følge af pressens interesse for fusioner 
og deres potentielt indbyggede konflikter. Det er derfor vigtigt, at den 
interne kommunikation følger hurtigt og konsekvent op på fx dårlig pres-
seomtale.  
 
Boks 4.13. Danske Bank om kommunikation  

 

Der er ingen, der styrer kommunikationen 100 pct. i forbindelse med en fusionsproces. 
 
Kommunikationen i forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark var 
samlet på få hænder. 
 
Intern og ekstern kommunikation bør samtænkes og koordineres i videst mulige grad.  
 
Lokale ledere må tage ansvar - også for kommunikation. 
 

 
Group 4 Securicor lagde ligeledes afgørende vægt på hastighed og kom-
munikation gennem hele fusionsprocessen. Integrationskontoret kom-
munikerede i ugentlige nyhedsbreve om fusionsprocessen til medarbej-
derne, og der blev oprettet en særlig intranetside om fusionen. Det var 
vigtigt for ledelsen at forklare de væsentlige beslutninger til medarbejder-
ne ud fra devisen om, at hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares. 
 
Det var i særlig grad vigtigt for ledelsen at kommunikere hurtigt og klart 
om behovet for afskedigelser, som var uundgåelige, som følge af de over-
lappende funktioner, særligt på det britiske marked.  
 
For Vestas vedkommende var en afgørende forudsætning for succes, ev-
nen til at kommunikere idéen om fusionen til medarbejdere, kunder, 
ejere, aktiemarkedet og leverandørerne.  
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I relation til den interne kommunikation blev der udarbejdet en kommu-
nikationsplan, jf. tabel 4.1. Der var endvidere fastsat tre kritiske succes-
faktorer for projektet: 1) Regelmæssig kommunikation om integrations-
processen for hele organisationen. 2) Tæt daglig samarbejde mellem top-
ledelsen, kontroltårnet og corporate identity-gruppen. 3) Forståelse for og 
accept af, at kommunikation er en integreret ledelsesopgave 
 
Tabel 4.1. Kommunikationsplan for Vestas fusionen 
Initiativ Beskrivelse Rationale Timing 
Ugentligt nyhedsbrev 
via intranet. 

Generel information 
om status for fusions-
processen 

Skaber synlighed og 
accept, ligesom misfor-
ståelser og rygter und-
gås. 

Ugentligt 

Etablering af en 
”nyhedsbank” om 
fusionsprocessen på 
intranettet. 

Giver alle medarbej-
dere mulighed for at 
finde oplysninger om 
alle aspekter af fusio-
nen gennem blandt 
andet ugentlige ny-
heds-breve og FAQ’s. 

Sikrer medarbejdere 
samme grundlæggende 
informationer om 
processen. Sikrer desu-
den kanal til at kom-
munikere succeshisto-
rier og udfordringer. 

- 

Medarbejderblad til 
alle koncernens med-
arbejdere hvert kvar-
tal. 

Giver alle medarbej-
der informationer om 
processen og muliggør 
åben debat internt i 
bladet. 

Sikrer at alle medar-
bejder får overblik over 
fusionen på konceren-
niveau. Mulighed for 
at kommunikere stra-
tegier, visioner og mål. 

Hvert kvar-
tal 

Informationer på 
møder med medar-
bejder-
repræsentanter. 

Kommunikation 
mellem ledelse og 
medarbejder-
repræsentanter gen-
nem direkte dialog. 

Giver ledelse og med-
arbejderrepræsentanter 
mulighed for at afklare 
evt. tvivlsspørgsmål. 
Sikrer feed-back fra 
organisationen. 

Løbende 

Ledelseskonferencer 
på alle niveauer 

Gennem konferencer 
bliver ledere ”klædt på 
til at sælge” det nye 
Vestas. 

Sikrer at alle ledere 
”taler samme sprog” og 
kan formidle hoved-
budskaberne både 
internt og eksternt. 
 

Løbende 
med koordi-
nation mel-
lem corpora-
te identity 
gruppen 

Topledere møder 
ansatte 

Topledere besøger 
afdelinger og medar-
bejdere på deres 
”hjemmebane”. 

Sikrer topledelsens 
synlighed i organisati-
onen. Får medarbej-
derne til at føle sig som 
en værdsat ressource. 

Løbende 
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Selve styringen af kommunikationsplanen i Vestas blev koordineret af 
kontroltårnet gennem en detaljeret milepælsstyring. Forløbet fra februar 
2004 til juni 2004 var således kortlagt med de relevante processer og 
deadlines. Der var endvidere lagt budget for selve kommunikationspro-
jektet, der nøje blev fulgt.  
 
Adressering af kulturforskelle  
Kulturaspektet er overordentlig vigtigt for fusionens succes. Undersøgel-
ser fra private fusioner viser ligeledes, at adm. direktører ofte vægter inte-
gration af kultur som en absolut kritisk succesfaktor. 
 
Fusionen mellem Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken i 1990 
lagde i den forbindelse afgørende vægt på at opnå én kultur for samtlige 
organisationer. Målsætningen var at opnå en homogen kultur, således at 
synergieffekter bedst muligt opnås ud fra den specifikke fusion.  
 
Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark lagde derimod vægt på 
at bevare visse kulturforskelle mellem de forskellige banker. Det hænger 
tæt sammen med, at Danske Bank og BG Bank på visse områder har en 
markedsandel på op mod 30-40 pct. Hvis de to brands blev lagt sammen, 
ville der være en del kunder, der ville forsvinde netop som følge af, at de 
har valgt BG Bank frem for Danske Bank. Dette ville være et klart ek-
sempel på en negativ synergieffekt ved en fusion.   
 
Strategien var derfor designet til at bibeholde de to brands. Bankerne 
betjener forskellige kunder, og det var derfor vigtigt for ledelsen ikke at 
ensrette kulturen, da de forskellige kulturer i Danske Bank og BG Bank 
understøttede opfattelsen af de forskellige bankers mission overfor kun-
derne.  
 
Som nævnt ovenfor er det ofte, men ikke altid, et vigtigt mål for fusioner 
at integrere to virksomheders kultur og identitet. For Vestas var der et 
overordnet mål om, at tage det bedste fra de to fusionerede virksomheder 
og samle dette i en ny fælles identitet.  
 
Dette integrationsmål kan være specielt udtalt, hvis der er tale om to virk-
somheder med meget forskellig kultur.  Både Vestas og NEG Micon hav-
de således udviklet sig ganske forskelligt indtil fusionen. Mens Vestas var 
præget af en organisk tilgang med en vækst over en lang årrække, var 
NEG Micon til gengæld præget af en række opkøb. Begge virksomheder 
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var endvidere formet af en lokal forankring, og var - i takt med den enor-
me udvikling på vindmøllemarkedet - ikke helt fulgt med en global tan-
kegang.  
 
For at samle de to virksomheder blev en række symbolske virkemidler 
taget i brug. Selve fastlæggelsen af fælles navn og logo, herunder brevpa-
pir, fælles visitkort, nyt arbejdstøj og andre visuelle markeringer var ek-
sempler på etableringen af den fælles corporate identity.  
 
Der blev nedsat en corporate identity-gruppe, som blev sammensat af med-
arbejdere fra både NEG Micon og Vestas. Gruppens opgave var blandt 
andet at se på det samlede udtryk for den corporate identity Vestas øn-
skede, herunder at designe ny fælles hjemmeside, nye fælles brochurer og 
annoncer.  
 
Samtidig stod det klart, at når det gælder integrationen af to meget for-
skelligartede kulturer, så ville der efter de første 100 dage være lang vej i 
mål, før integrationen er lykkedes.  
 
Den nuværende direktør for Vestas, Ditlev Engel, der afløste Svend Si-
gaard den 1. maj 2005, lancerede kort efter sin tiltrædelse en ny plan for 
virksomheden. Planen med titlen ”The Will to Win”, har blandt andet til 
formål at opbygge en ny fælles kultur i virksomheden med fokus på viljen 
til sejr. 
 
Boks 3.14. Dem og os  

 
Ditlev Engel fastslår i et interview med Børsen den 3. juni 2005, at der ligger en helt 
afgørende udfordring med kulturen i Vestas: 
 
Kulturen er helt afgørende i en virksomhed. Alle skal trække i samme retning, så vi er et 
firma. Og så er det ligegyldigt, hvilken by, man kommer fra. Eller hvilket land man arbej-
der i. Jeg kan slet ikke forholde mig til de der lokale ting. Vi må jo ikke glemme, at vi er 
10.000 medarbejdere, heraf 4.000 uden for Danmark, og det er ikke afgørende, hvor man 
arbejder. Jeg har, når jeg stødte på sådan noget, måttet sige: ”Hallo, vi er ét Vestas!”. Når 
Vestas i fjor leverede tæt på 2800 megawatt – men kun tre i Danmark, er det ikke så 
vigtigt, at man arbejder her.  
 

 
Kundefokus 
Kundefokus har traditionelt haft stor vægt i private virksomheder, da 
private virksomheder rammes hårdt på indtjeningsmargenen ved tab af 
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kundefokus. Dette fokus slår ligeledes igennem under fusioner. Ofte vil 
der dog være forskellige kulturer i private virksomheder, hvor kundekul-
tur kan kæmpe side om side med andre kulturer.  
 
Dette var fx kendetegnende for Group 4 Securicor. Før fusionen af 
Group 4 Securicor blev Group 4 og Falck fusioneret. Der var i højere 
grad end fusionen af Group 4 Securicor tale om en fusion mellem to me-
get forskellige kulturer. På den ene side havde Group 4 et klart fokus på 
kunder og entreprenørskab, og selskabet var meget internationalt oriente-
ret. På den anden side havde Falck meget fokus på bundlinjen, strategiske 
planer og målstyringen af virksomheden (Falcks fire ”value drivers”), og 
selskabet var meget dansk præget. 
 
Med fusionen af Group 4 og Falck arbejdede ledelsen bevidst med at tage 
det bedste fra begge virksomheders kulturer. For eksempel var ledelsen 
optaget af ikke at miste den entreprenørånd, der kendetegnede Group 4. 
Frem for at satse på den ene eller den anden kultur forsøgte man således 
at fremelske en helt tredje kultur. Ledelsen ønskede at skabe en virksom-
hed, der havde fokus på kunderne og samtidig styrede benhårdt gennem 
strategi og målstyring.   
  
Boks 4.15. Kundefokus hos Group 4 Securicor 

 

Under fusionen mellem Group 4 Falck og Securicor var der et stærkt ønske om at 
beholde det stærke kundefokus, som altid havde været til stede i begge servicevirk-
somheder. Fusionen skulle med andre ord ikke påvirke den essentielle drift mere end 
højst nødvendigt.  
 
Der blev blandt andet nedsat et integrationskontor, der rapporterede direkte til den 
øverste direktør. Dette integrationskontor fulgte processen meget tæt gennem en 
stram målstyring og rapportering af løbende drift, som også indeholdt kundedata. 
Dette kombineret med ledelsesfokuset på kunderne var stærkt medvirkende til, at 
koncernen ikke mistede én væsentlig kunde under hele processen.   
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Kapitel 5 
Casebeskrivelser 
 
 
Casebeskrivelserne er faktuelle og beskrivende. I det omfang, der foretages 
vurderinger, er der tale om vurderinger, som interviewdeltagerne generelt 
har været enige om. Casebeskrivelserne indeholder en beskrivelse af bag-
grunden og formålet med fusionen og er herefter struktureret efter fire 
faser:  

• Beslutningsgrundlag: På hvilken baggrund blev beslutningen truffet, og 
hvem var involveret deri? 

• Analyse og planlægning: Hvilke analyse- og planlægningsaktiviteter blev 
der gennemført – både i forbindelse med beslutningsgrundlaget (fx 
foranalyser) og i forbindelse med selve etableringen af den nye organi-
sation (fx planlægning af medarbejderoverførsler)? 

• Implementering: Hvordan forløb etableringen af den nye organisation? 
• Opfølgning og justering: Er der sket justeringer af organisationen efter 

idriftsættelsen, fx som led i en opfølgning på organisationens opgave-
løsning og struktur? 

 
Endelig præsenteres de resultater, den nye organisation har opnået, særligt 
i relation til de mål, der blev opstillet i forbindelse med etableringen. 
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Boks 5.1.  
 

Undersøgelsen er baseret på analyse af fem fusioner af statslige institutioner: 
• Sammenlægning af en række administrative opgaver på Beskæftigelsesministeri-

ets område i Beskæftigelsesministeriets Administrations Center i 2003.  
• Sammenlægning af en række opgaver på Trafikministeriets område i en nyopret-

tet Trafikstyrelse i 2003 og 2004. 
• Sammenlægning af Veterinærdirektoratet og Levnedsmiddelstyrelsen til Veteri-

nær- og Fødevaredirektoratet i 1997. 
• Sammenlægning af By- og Boligministeriet, Økonomiministeriet og Erhvervs-

ministeriet samt opgaver fra Miljøministeriet vedrørende energiområdet til 
Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2001.  

• Sammenlægning af Finansstyrelsen og Økonomistyrelsen til Økonomistyrelsen i 
2003. 

 

 
 
5.1. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter  
Beskæftigelsesministeriets Administrations Center (BAC) blev officielt 
etableret 1. april 2003. BAC løser en række administrative opgaver på 
tværs af Beskæftigelsesministeriets institutioner primært inden for: 
• Økonomiforvaltning 
• Lønadministration 
• Indkøb og udbud 
• Overordnede tilsynsopgaver (finansielle) 
 
Boks 5.2. Fakta om BAC 

 

Antal medarbejdere berørt 
BAC blev etableret med ca. 50 medarbejdere. Siden da er der sket en yderligere over-
flytning af opgaver til BAC, hvorfor det nuværende medarbejderantal er på ca. 70 
personer. 
 
Økonomiske forhold 
BAC udarbejdede et særskilt budget for forventede engangsudgifter, som blev finan-
sieret centralt. Etableringen af den nye enhed blev formaliseret endeligt på finanslo-
ven for 2004 i en selvstændig hovedkonto. I 2003 var BAC af tekniske årsager opført 
under en konto i departementet. Ved etableringen i 2003 var BAC’s bevilling på 
36,1 mio. kr., hvoraf de 14,9 mio. kr. var øremærkede til udviklingsprojekter i 2004. 
I 2004 blev bevillinger til drifts- og udviklingsopgaver fordelt iht. den udarbejdede 
resultatkontrakt og var på 25,4 mio. kr., heraf ca. halvdelen til lønsum. Bevillings-
profilen er svagt faldende frem mod 2007 pga. krav om effektivisering svarende til en 
gevinst på 15 pct.  
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Særlige fusionsmæssige udfordringer  
BAC er udvalgt som case i undersøgelsen som repræsentant for den type 
fusioner, som omhandler etableringen af fælles servicecentre.  
 
De vigtigste udfordringer i forbindelse med etableringen af BAC bestod i 
at få defineret og udskilt opgaveområder med tilstrækkeligt klare snitfla-
der mellem BAC og institutionerne i Beskæftigelsesministeriet. Derud-
over er BAC blevet stillet over for et effektiviseringskrav på 15 pct, som 
skal indfries inden for en periode på 3 år. Endelig viste lokaleforholdene 
sig at blive et meget stort problem for BAC, idet man 2 år efter etablerin-
gen stadig ikke har til huse i permanente lokaler. 
 
Baggrund og formål med fusionen 
Formålet med at etablere BAC var et ønske om at professionalisere og 
effektivisere den administrative opgavevaretagelse på tværs af hele koncer-
nen, særligt på økonomi- og lønområdet.  
 
Forventningen var, at etableringen af et fælles servicecenter ville øge mu-
lighederne for at skabe effektiviseringer i forhold til den hidtidige decen-
trale organisering af støttefunktionerne. Endvidere var der et mål om at 
skabe en arbejdsplads, hvor der fastholdes og tiltrækkes kompetente og 
engagerede medarbejdere.  
 
Effektiviseringerne skulle særligt ske gennem: 
• Professionalisering af opgavevaretagelsen med henblik på at opnå et 

højt kvalitetsniveau og mindre sårbarhed i medarbejderstaben. 
• Effektivisering af de administrative funktioner, bl.a. ved at høste ge-

vinsterne af nye it-løsninger inden for det administrative område. 
 
Tilrettelæggelse af forløb 
I løbet af 2002 blev der gennemført en række analyseaktiviteter af mulig-
hederne for at samle de administrative opgaver på tværs af Beskæftigel-
sesministeriets institutioner i et fælles servicecenter. På baggrund af disse 
analyser besluttede Koncernledelsen i januar 2003 at etablere ”Beskæfti-
gelsesministeriets AdministrationsCenter” – BAC. 
 
BAC blev idriftsat den 1. april 2003 og fik løbende overført flere opgaver 
og medarbejdere. Den endelige etablering afsluttes først formelt medio 
2005, hvor BAC’s permanente lokalisering er afklaret. Indtil da har man 
benyttet midlertidige lokaler. 
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Figur 5.1. Tidslinje for etableringen af BAC 
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Beslutningsgrundlag, analyser og planlægning 
Beslutningen om at etablere et fælles servicecenter på det administrative 
område i Beskæftigelsesministeriet blev modnet over en periode på ca. ¾ 
år, hvor der blev gennemført en række analyse- og planlægningsaktivite-
ter.  
 
I foråret 2002 blev der gennemført en foranalyse vedrørende muligheder-
ne for at etablere et fælles servicecenter inden for en række administrative 
områder. Foranalysen vurderede mulighederne som positive. Som opfølg-
ning blev der derfor igangsat et mere detaljeret analysearbejde i efteråret 
2002.  
 
Formålet var primært at afklare hvilke af de administrative opgaveområ-
der, som ville kunne effektiviseres ved placering i et fælles administrativt 
center med henblik på at drage fordel af en øget professionalisering, et 
højere kvalitetsniveau og mindre sårbarhed medarbejdermæssigt. Derud-
over skulle analyserne søge at fastlægge snitfladerne inden for de admini-
strative opgaver med henblik på at overflytte hele samlede grupper af op-
gaver til servicecentret. I den forbindelse foregik der en række drøftelser 
med de respektive økonomichefer i institutionerne vedrørende fælles for-
ståelse og definition af opgaver og tilhørende årsværk. 
 
Projektlederen for analysearbejdet havde direkte reference til Koncernle-
delsen, samtidig med at der var nedsat en referencegruppe bestående af 
repræsentanter fra institutionerne (særligt de berørte økonomichefer) og 
en B-sidefølgegruppe med tillidsrepræsentanter fra alle institutioner. Selve 
analysearbejdet blev gennemført i to analysegrupper og en standardiserings-
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gruppe, alle i et tæt samarbejde med de administrative enheder i instituti-
onerne. 
 
I den endelige indstilling til Koncernledelsen blev det anbefalet at etablere 
et fælles administrativt center, der skulle varetage opgaverne økonomi, 
løn, indkøb samt overordnet tilsyn. Centeret skulle referere direkte til 
departementschefen og Koncernledelsen. Centret skulle endvidere opret-
tes som et såkaldt ”hosted fælles servicecenter”, dvs. placeret i en af de eksi-
sterende institutioner med henblik på at kunne trække på personaleadmi-
nistration, it og generel service i den pågældende institution.  
 
Boks 5.3. Indstillingen til koncernledelsen 

 

Indstillingen til koncernledelsen 
Der var tale om et relativt omfattende beslutningsgrundlag for etableringen af BAC, 
som adresserede følgende temaer:  
• Mål og rammer for en løsning. 
• Analyse og vurdering af opgavevaretagelsen. 
• Fordele og ulemper ved forskellige modeller. 
• Rammerne for en fremtidig organisering, herunder fysisk placering og forslag til 

en mulig model. 
• Forslag til overordnet implementeringsplan. 
 

 
I forhold til implementeringen af centret blev der i indstillingen lagt vægt 
på at sikre en stabil drift, hvorfor der i en overgangsfase ikke skulle ændres 
i den eksisterende opgavevaretagelse. Samtidig blev det anbefalet, at ar-
bejdet med at realisere effektiviseringsgevinster først blev påbegyndt 1 år 
efter etableringen.  
 
Implementering 
Relativt kort tid før den egentlige etablering af BAC blev projektlederen 
for analyseprojektet udnævnt til ny direktør for BAC. Hurtigt herefter 
blev yderligere to chefer udpeget, og implementeringen af den nye organi-
sation blev således tilrettelagt af denne implementeringsgruppe: 
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Figur 5.2. Projektorganisering af implementeringen 
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BAC’s implementeringsstrategi havde fokus på at minimere risici i størst 
muligt omfang og dermed fokusere på en stabil og sikker drift fra starten. 
Det betød, at:  
 
• Den fulde opgaveportefølje ikke blev implementeret fra dag 1. 
• Den hidtidige opgaveløsning, processerne og it-systemerne blev ”fast-

frosset” i forbindelse med overflytningen. Som konsekvens heraf bi-
beholdt de overflyttede medarbejdere deres hidtidige arbejdsopgaver. 

• Der ikke blev igangsat større udviklingsprojekter (fx digitalisering). 
• Der blev opereret med en faseopdelt implementering på 1 år. 
 
Den nye organisation blev designet med udgangspunkt i principperne om 
at: 
 
• Fastholde en høj driftssikkerhed. 
• Sætte fokus på samarbejdet med institutionerne. 
• Give rum for effektivisering og udvikling. 
• Skabe et udviklende arbejde for de forskellige medarbejdergrupper. 
 

Nedenstående figur viser BAC’s organisation ved idriftsættelsen 1. april 
2003: 
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Figur 5.3. BAC’s organisation ved etableringen 1. april 2003 
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Som led i BAC’s etablering blev der derudover udarbejdet et organisati-
onsgrundlag bestående af en mission og en vision for den nye organisati-
on samt BAC’s værdigrundlag i form af BAC’s ”grundlov”. 
 
I starten blev BAC fysisk etableret i lokaler hos Arbejdstilsynet, men pga. 
en kraftig udvidelse af Arbejdstilsynets medarbejderstab, måtte BAC kun 
få måneder efter flytte i midlertidige lokaler på Lyngbyvej 20. Konsekven-
sen har bl.a. været, at det først senere har været muligt at overflytte yderli-
gere medarbejdere fra bl.a. Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmiljøinstituttet til BAC, i alt 20 perso-
ner.  
 
Opfølgning og justering 
Efter etableringen blev der formuleret en langsigtet strategi gældende for 
2004 – 2007, som beskriver de resultater og mål (herunder effektivise-
ringsgevinster), som BAC skal levere i perioden.  
 
En del af strategien var at gennemgå og effektivisere samtlige processer i 
BAC, bl.a. gennem digitalisering. På baggrund af dette arbejde blev der i 
løbet af 2003 foretaget en organisationsændring med fokus på at standar-
disere arbejdsfunktioner på tværs af kunder og produkter frem for alene at 
organisere sig i forhold til kunderne (institutionerne).  
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I takt med at driften fungerer sikkert og stabilt, er BAC’s fokus i stadig 
stigende grad begyndt at rette sig mod udviklingsopgaver og behovet for 
at implementere større, tværgående initiativer såsom elektronisk fakture-
ring og udmøntningen af NemKonto-loven. 
 
Det er samtidig lykkedes i vid udstrækning at få defineret og overflyttet 
rene snitflader mellem BAC og institutionerne, om end kommunikatio-
nen på visse områder er blevet mere omstændelig end tidligere: Idet man 
ikke længere sidder fysisk tæt på hinanden, skal kommunikation foregå 
via enten telefon eller e-mail Samtidig har institutionerne vedrørende 
nogle af opgaverne udtrykt ønske om mere klare og detaljerede procesbe-
skrivelser og dermed snitfladedefinitioner til BAC. 
 
Derudover arbejdes der på at finde egnede, permanente lokaler til BAC, 
så problemerne med den midlertidige placering og pladsmanglen kan 
løses. 
 
Resultater og målopfyldelse 
De to primære mål med at etablere BAC har været at professionalisere 
opgavevaretagelsen på det administrative område og realisere effektivise-
ringer på 15 pct. 
 
Med hensyn til professionalisering oplever både BAC og kunderne ople-
ver, at der efterhånden er opbygget et solidt fagligt miljø, som har med-
ført mindre sårbarhed og større kapacitet og evne til at gennemføre tvær-
gående udviklingsinitiativer som fx reformen vedr. omkostningsbaseret 
regnskab. Samtidig oplever medarbejderne, at de deltager i flere udvik-
lende arbejdsopgaver end tidligere.  
 
Umiddelbart efter etableringen i foråret 2003 gennemførte BAC en inte-
ressentanalyse blandt institutionerne, som viste en generel tilfredshed med 
BAC’s drift. Dog var der behov for yderligere kommunikation vedrøren-
de gensidige forventninger til både samarbejdet og til BAC’s leverancer, 
herunder balancen mellem udviklings- og driftsopgaverne. Der planlæg-
ges gennemført en ny brugerundersøgelse i 2005.  
 
I forhold til medarbejderne har BAC gennemført en APV i 2003-2004, 
som generelt indeholdt positive vurderinger fra medarbejderne vedrøren-
de arbejdsmiljøet i BAC. Det eneste opmærksomhedsområde var, at 25 
pct. af medarbejderne gav udtryk for at have oplevet stress/tidspres på et 
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niveau, de ikke fandt i orden. BAC har på den baggrund besluttet, at der 
skal formuleres en arbejdsmiljøpolitik og udarbejdes en handlingsplan, så 
snart den planlagte medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2005 er gen-
nemført. 
 
Hvad angår effektivisering ligger gevinsten på 15 pct. af bevillingen, her-
under cirka 10 årsværk i en periode fra 2005-2007. BAC har ved udgan-
gen af 2004 indfriet effektiviseringer på løndbudgettet på i alt ca. 45 pct 
for 2003 og 2005.   
 
Samtidig er effektiviseringskravet et gennemgående fokuspunkt i målene 
og resultatkravene til BAC i resultatkontrakterne. Der er således etableret 
et styrings- og målesystem, der kan følge op på realiseringen af de fastsatte 
effektiviseringskrav.  
 
BAC har endnu ikke gennemført nogle af de større effektiviseringstiltag, 
som er beskrevet i Standardiseringskataloget, hvorfor der fortsat er gode 
muligheder for effektivisering. 
 
5.2. Trafikstyrelsen 
Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger blev etableret pr. 1. juli 2003 ved 
samling af en række opgaver fra Trafikministeriets departement, Banesty-
relsen og Færdselsstyrelsen. Opgaverne vedrørte også jernbanesikkerheds-
området, der dog først blev indfusioneret et år efter fra Jernbanetilsynet 
pr. 1. juli 2004. 
 
Boks 5.4. Trafikstyrelsens størrelse 

 

Medarbejdere 
Trafikstyrelsen består af ca. 75 medarbejdere. Heraf kom ca. 25 medarbejdere fra 
Banestyrelsen, 6 medarbejdere fra Trafikministeriets departement, 3 medarbejdere 
fra Færdselsstyrelsen samt endeligt ca. 15 medarbejdere fra Jernbanetilsynet. Herud-
over er der gennemført rekruttering af ca. 25 medarbejdere.  
 
Økonomi 
Bevillingen er ved etablering i juli 2003 på 22,1 mio. kr. for resten af året stigende til 
forventet 52,7 mio. kr. for hele 2005.  
 

 
Særlige fusionsmæssige udfordringer  
Casen er med i undersøgelsen, fordi den er sket gennem en række udskil-
lelser fra andre institutioner i en helt ny styrelse, som er opbygget fra 
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bunden, og som har skullet afklare de fremtidige grænseflader og samar-
bejdsrelationer, ligesom den har skullet etablere en ny, fælles kultur byg-
gende på det bedste fra en række områder. Dertil kommer, at etableringen 
– og derved fusionsprocessen – er sket i flere tempi, hvilket sætter organi-
sationen under et langvarigt forandringspres, ligesom det kan føre til 
usikkerhed blandt medarbejdere.  
 
Baggrund og formål med fusionen 
Jernbanesektoren har siden 1990’erne undergået en udvikling fra et selv-
forvaltende system med alle opgaver forankret i DSB til at udgøre en 
branche reguleret af myndighederne. Udviklingen afspejler blandt andet 
den europæiske regulering på området og viser sig eksempelvis ved udskil-
lelsen af infrastrukturen i Banestyrelsen, sikkerhedsopgaver i Jernbanetil-
synet samt med salget af DSB Gods. 
 
Sektoren har herudover været præget af øget liberalisering med blandt 
andet udbud af togtrafik. Det har skabt en opfattelse af, at der var behov 
for at ændre organiseringen på området med henblik på optimal udnyttel-
se af ressourcerne i branchen og i staten. Opfattelsen har også baseret sig 
på, at der skal sikres en klar og entydig opsplitning og rendyrkning af 
opgaver og roller i sektoren, samtidig med at de politiske behov for den 
overordnede styring af den kollektive trafik tilgodeses yderligere.  
 
Der var flere, overvejende faglige, målsætninger for etableringen af Trafik-
styrelsen:  
 
• Forenkling af myndighedsstrukturen og afklaring af roller på områ-

det.  
• Større kritisk masse i udøvelsen af myndighedsfunktionerne og vare-

tagelse af statens rolle som indkøbet af ubudt trafik, herunder udar-
bejdelse af udbudsmateriale og kontraktopfølgning.  

• Bedre afvejning mellem de politiske ønsker til jernbanens sikkerheds-
niveau og de økonomiske rammer for statens trafikindkøb og infra-
strukturinvesteringer.  
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Boks 5.5. Trafikstyrelsens opgaver gennem fussion 
Trafikstyrelsen fik overført følgende opgaver fra forskellige organisationer:  

• Fra Trafikministeriets departement: Opgaver vedrørende indkøb af togtrafik og 
færgetrafik. 

• Fra Banestyrelsen: Myndighedsopgaver vedrørende infrastruktur og kapacitets-
planlægning samt politisk orienterede opgaver . 

• Fra Jernbanetilsynet: Myndighedsopgaver vedrørende regelfastsættelse, regel- og 
typegodkendelser, godkendelse af og tilsyn med operatører og infrastrukturfor-
valtere samt udstedelse af ibrugtagningstilladelser og licenser.  

• Fra DSB: Opgaver vedrørende trafikplanlægning. 

• Fra Færdselsstyrelsen: Opgaver vedrørende indkøb af færgetrafik blev skilt ud fra 
Færdselsstyrelsen og overført til Trafikstyrelsen.  

 
 
Den nye organisation 
Trafikstyrelsens overordnede opgaver omfatter således udbud og indkøb 
samt koordinering af offentlig service jernbanetrafik, infrastrukturplan-
lægning samt sikkerhed.  
 
Det fremgår af styrelsens mission, at den skal varetage:  
 
• Statens indkøb af tog- og færgetrafik. 
• Udvikling af det statslige jernbanenet. 
• Rollen som jernbanesikkerhedsmyndighed i Danmark.  
 
Trafikstyrelsens opgaver indebærer snitflader til blandt andet Trafikmini-
steriet i forbindelse med eksempelvis gennemførelse af nye udbudsforret-
ninger og til BaneDanmark i forbindelse med igangsættelse af infrastruk-
turprojekter. 
 
Trafikstyrelsens opgaver omfattede herudover en række administrative 
opgaver, hvis håndtering i begyndelsen afspejlede, at overførslen af faglige 
medarbejdere og opgaver ikke også medførte overførslen af tilstrækkeligt 
med administrative medarbejdere.  
 
De faglige opgaver blev overordnet set som udviklingsprægede og med et 
teknologisk, økonomisk, trafikalt og politisk indhold, således at der ofte 
ville være et overlap mellem de faglige kompetencer.  
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Trafikstyrelsen blev på den baggrund etableret som en projektorganisati-
on struktureret omkring:  
 
• Aktivitetsstrukturen: Aktiviteter udføres som projekter eller driftsop-

gaver med fastlagte mål, tidsplaner og budgetter. Lederne og deltager-
ne i de enkelte aktiviteter udpeges fra opgave til opgave, og al-
le aktiviteter har en fast ledelsesmæssig forankring hos en ansvarlig i 
ledelsesgruppen.  

• Basisstrukturen: Alle medarbejdere refererer til en chef i ledelsesgrup-
pen. Det sikrer en klar personalemæssig relation mellem medarbejder 
og ledelse.  

• Den faglige struktur: Den faglige struktur er baseret på uformelle 
faglige netværk, hvor medarbejdernes faglige viden og interesser lø-
bende udvikles. 

 
Trafikstyrelsens organisering er ligeledes indarbejdet i den fysiske indret-
ning, der hviler på de åbne og fleksible med henblik på bedst muligt at 
understøtte projektarbejdsformen.  
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Figur 5.4. Trafikstyrelsens organisationsdiagram pr. 1. juli 2003 
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Tilrettelæggelse af forløb 
Den 1. juli 2003 blev Trafikstyrelsen således etableret, og 1. juli 2004 
blev opgaver og medarbejdere fra Jernbanetilsynet indfusioneret. Tidsfor-
løbet fremgår af tidslinien nedenfor: 
 
Figur 5.5. Tidslinje for etableringen af Trafikstyrelsen 

2002: Oktober

Jernbanetilsynet 
indgår i Trafikstyrelsen

2004: Juli2003: Juli2003: April

Trafikstyrelsen 
etableres

Regeringen beslutter 
at etablere 

Trafikstyrelsen

De første 
medarbejdere udenfor 

Sektorplanlægning 
overføres

2003: August

Ny strategi og de 
første tanker om en ny 

styrelse foreligger

2002: Maj

De første overvejelser 
om en fremtidige 

strategi for sektoren 
foreligger.

 
 
Det samlede forløb fra de indledende overvejelser i foråret 2002 til afslut-
ningen af overflytningen af opgaver fra en række organisationer til Trafik-
styrelsen har været relativt langstrakt. Det kan især tilskrives de gennem-
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førte forhandlinger i sektoren vedrørende den fremtidige struktur og or-
ganisering samt behovet for at gennemføre lovændringer i forhold til 
Jernbanetilsynet.  
 
Banestyrelsens sektorplanlægningsenhed var tidligt identificeret som en 
del af den fremtidige Trafikstyrelse. Forventningen var således, at ledelsen 
i sektorplanlægningsenheden ville fortsætte som ledelse i den nye styrelse. 
Enheden var i en vis udstrækning drivende i processen særligt forud for 
etableringen.  
 
Processen forud for etablering omfattede udarbejdelse af organisations-
grundlag indeholdende mission, vision og værdier, skitsering af sammen-
hængen mellem den fremtidige opgaveportefølje og den organisation, der 
blev set som nødvendig for at realisere større faglige synergier. Heri indgik 
også konkrete overvejelser om antal arbejdsstationer, it-understøttelse mv.  
 
Trafikstyrelsen blev dannet 1. juli 2003 med opgaver og medarbejdere fra 
Banestyrelsens sektorplanlægningsenhed som den bærende del, suppleret 
med opgaver og medarbejdere fra Trafikministeriets departement og fra 
Færdselsstyrelsen.  
 
Beslutningsgrundlag 
Beslutningsgrundlaget var den samlede strategi for sektoren, der blev ud-
arbejdet som et samarbejde mellem primært Finansministeriet og Trafik-
ministeriet. Heri indgik etablering af Trafikstyrelsen, herunder at Jernba-
netilsynet skulle indgå i etableringen.  
 
Beslutningsgrundlaget rummede for det første overvejelser om udviklin-
gen i sektoren og for det andet en skitsering af, hvilke opgaver og bevil-
linger der ville blive overført fra hvilke institutioner til en fremtidig Tra-
fikstyrelse.  
 
Regeringen traf ifølge interview beslutning om at etablere Trafikstyrelsen 
i april 2003 på baggrund af det udarbejdede beslutningsgrundlag.  
 
Analyse og planlægning 
Der blev i forbindelse med beslutningen om etablering af Trafikstyrelsen 
gennemført en række analyser:  
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• Analyser af fremtidig finansieringsbehov, herunder hvilken finansie-
ring de opgaveafgivende organisationer skulle bidrage med. Analyser-
ne er blandt andet indgået i Trafikministeriets dialog med Finansmi-
nisteriet vedrørende aktstykket, der førte til styrelsens etablering.  

• Analyse af og beskrivelse af den fysiske indretning, medarbejdernes 
erfaringer hermed samt vurdering af behovet for kontorarealer, møde-
lokaler osv.  

• Analyse af omkostningerne ved etablering, herunder ombygning og 
flytning.  

• Analyser af opgaver, kompetencebehov samt udarbejdelse af rekrutte-
ringsplan for erhvervelse af manglende kompetencer.  

 
Implementering 
Første skridt i gennemførelse af etableringen var udpegning af den frem-
tidige direktør, hvilket skete 14 dage før styrelsens lancering. 1. juli 2003. 
Lanceringen omfattede på det tidspunkt kun en del af styrelsen, da sik-
kerhedsområdet først kom til 1. juli 2004 pga. behovet for lovændringer i 
forhold til Jernbanetilsynets hidtidige kompetence på sikkerhedsområdet. 
 
Direktøren blev den daværende direktør for Banestyrelsen. Den nye di-
rektør videreførte de hidtidige overvejelser og sikrede et fortsat samarbej-
de med ledelsen for Sektorplanlægningsenheden på baggrund af en fælles 
forståelse om organisationsprincipper, vision mv. 
 
Implementeringen omfattede herudover en række aktiviteter, der havde 
til formål dels at implementere organisationsprincipper mv., dels at sikre 
en hensigtsmæssig opgavevaretagelse:  
 
• Der blev nedsat en række arbejdsgrupper vedrørende blandt andet 

den fysiske indretning, sagsoverdragelser, telefon og it, arkiv mv. samt 
gennemført en personalekonference. Herudover blev hurtig indflyt-
ning på den nye adresse prioriteret højt med henblik på at skabe 
grundlaget for en ny identitet, uanset at ombygningen stadig pågik.  

• Der blev løbende gennemført vurderinger af kompetence- og rekrut-
teringsbehov som led i ansættelsen af ca. 20 nye medarbejdere det før-
ste år med henblik på en hensigtsmæssig opgavevaretagelse, dvs. frem 
til juli 2004.  
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• Der blev ca. 5 måneder efter indfusioneringen af Jernbanetilsynet og 
sikkerhedsområdet ansat en sikkerhedschef, hvilket således skete i no-
vember 2004.  

 
Boks 5.6. Omkostninger til etablering 

Omkostningerne var ifølge baggrundsmateriale og interview på ca. 6,5 mio. kr., hvor 
de væsentligste posteringer var:  

Ombygning:                 4,2 mio. kr. 

Flytteudgifter:                0,3 mio. kr. 

It (hardware og software): 1 mio. kr. 

 
Implementeringen var forankret i arbejdsgrupper sammensat af medar-
bejdere fra den tidligere Sektorplanlægningsenhed, fra Færdselsstyrelsen 
og fra departementet. Herudover indgik Jernbanetilsynets medarbejdere, 
idet ledelsen i Jernbanetilsynet dog kun i et begrænset omfang støttede 
involveringen i arbejdet. 
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Implementeringen omfattede herudover: 
 
• Afholdelse af møder med Jernbanetilsynets medarbejdere med henblik 

på at dæmme op for den usikkerhed, der eksisterede i Jernbanetilsy-
net. 

• Løbende formidling af styrelsens værdier med henblik på integrering 
af de relativt mange nyansatte medarbejdere, hvilket især skete ufor-
melt via styrelsens kulturbærere.  

 
I implementeringen blev der i begrænset omfang anvendt ekstern rådgiv-
ning. Det skete dog i forhold til konkretiseringen af den fysiske indret-
ning, hvor arkitekter og Slots- og Ejendomsstyrelsen i forskellig grad var 
involveret. Der var herudover tilknyttet ekstern rådgivning i forbindelse 
med planlægning af opstartsmøder og –seminarer, sparring med ledelsen 
og design og udvikling af hjemmeside. 
 
Boks 5.7. Administrative funktioner i en ny styrelse:  

 

Trafikstyrelsen blev etableret gennem en række fissioner af faglige opgaver og havde 
derfor ikke bemandet de administrative funktioner fra begyndelsen.  
 
Flere interview peger på, at det sammen med implementeringen af Navision Stat og 
pilotimplementering af et journalsystem skabte en række udfordringer. Der blev 
derfor gennemført enkelte nyansættelser med henblik på en styrkelse af bl.a. det 
administrative område. 
 

 
 
Opfølgning og justering 
Der er ikke blevet gennemført en systematisk opsamling af erfaringerne i 
forhold til medarbejdere og kunder efter sammenlægningen i form af 
kunde- eller medarbejdertilfredshedsundersøgelser.  
 
Der er afholdt to personalekonferencer siden styrelsens lancering, der 
imidlertid ikke har ført til igangsættelse af nye initiativer. Personale-
konferencerne har dog givet input til, hvor justering er nødvendig. Initia-
tiver ses således som nødvendige for at sikre, at principperne for en flad 
og fleksibel organisation efterleves. Det afspejler, at medarbejderne i et 
vist omfang falder tilbage i rutinerne fra de tidligere, mere traditionelle 
organisationer. 
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Der er herudover konstateret et behov for præcisering af snitflader i for-
hold til departementet og BaneDanmark, hvilket sker i en løbende proces. 
I forhold til departementet gennemføres således løbende møder for at 
skabe en fælles forståelse og en afklaring om styrelsens præcise rolle.  
 
Resultater og målopfyldelse 
Det er den generelle opfattelse blandt de interviewede, at de opstillede 
målsætninger i stor udstrækning er opfyldt:  
 
• Rollefordelingen i sektoren er blevet klarere.  
• Der er skabt et stærkt fagligt miljø i styrelsen med opprioritering af 

trafikkøberfunktionen. 
• Rådgivningen af det politiske niveau er styrket. 
 
Enkelte interview peger herudover på stor faglighed og en høj grad af 
professionalisme i opgavevaretagelsen.  
 
En stor del af interviewene peger imidlertid på, at uklarhed om rolleforde-
ling og arbejdsdeling har betydet efterfølgende afklaringsforløb, samt at 
der fortsat ikke er klarhed om rollefordelingen. I forlængelse heraf peger 
interview på, at styrelsen formentlig endnu ikke er det ønskede omdrej-
ningspunkt i sektoren. 
 
Enkelte interview peger også på, at det langstrakte forløb frem til indfu-
sionering af Jernbanetilsynet har betydet ventetid, før en række arbejds-
opgaver kunne påbegyndes.  
 
5.3. Veterinær- og Fødevaredirektoratet 
Veterinær- og Fødevaredirektoratet blev etableret 1. juli 1997 som en 
fusion mellem Veterinærdirektoratet og Levnedsmiddelstyrelsen.  
 
Umiddelbart inden fusionen, i december 1996, var Landbrugs- og Fiske-
riministeriet ved en kongelig resolution blevet omdannet til Landbrugs- 
og Fødevareministeriet, hvorved også Levnedsmiddelstyrelsen var blevet 
overført fra Sundhedsministeriet. Senere, den 1. januar 2000, blev de 
kommunale levnedsmiddelenheder overført til direktoratet, mens direkto-
ratet i august 2004 blev overført til Ministeriet for Familie- og Forbruger-
anliggender under navnet ”Fødevarestyrelsen”.  
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Undersøgelsen fokuserer på sammenlægningen af Veterinærdirektoratet 
og Levnedsmiddelstyrelsen, men inddrager mindre grad også ændringerne 
pr. 1. januar 2000. 
 
Boks 5.8. Veterinær- og Fødevaredirektorat  

 

Medarbejdere 
Veterinærdirektoratet havde ca. 250 medarbejdere i den centrale styrelse samt 850 
medarbejdere i kødkontrollen, mens Levnedsmiddelstyrelsen ved sammenlægningen 
havde ca. 260 medarbejdere. 
 
Økonomi 
Veterinærdirektoratet med status af statsvirksomhed havde forud for fusionen en 
nettoudgiftsbevilling på 180 mio. kr. Levnedsmiddelstyrelsen havde en driftsbevilling 
på 118, 5 mio. kr.  
 

 
 
Særlige fusionsmæssige udfordringer  
Casen er med i undersøgelsen, fordi der for det første er gået 7,5 år, siden 
sammenlægningen fandt sted. Det giver et godt grundlag for at vurdere 
sammenlægningens succes og målopfyldelse. Derudover er sammenlæg-
ningen en ud af flere organisationsændringer over en årrække. Det kan 
medvirke til at komplicere forløbet yderligere, at sammenlægningen er én 
ud af flere ændringer. 
 
Baggrund og formål med fusionen 
Allerede i 1991 var der i en række undersøgelser fra blandt andet Akade-
miet for de Tekniske Videnskaber og Finansministeriet foreslået en for-
enkling og effektivisering af strukturen i levnedsmiddelkontrollen. Endvi-
dere havde en række interesseorganisationer i 1996 opfordret statsministe-
ren til at gennemføre en omorganisering.  
 
Formålet med fusionen blev på den baggrund primært: 
 
• Et enklere system og realiseringen af faglige synergier, herunder gen-

nemførelse af regelforenkling på området. 
• Etablering af en entydig og overskuelig organisation, der giver mulig-

hed for en bedre koordination af indsatsten vedrørende produktion, 
forarbejdning og forhandling af fødevarer, herunder koordinering af 
regeldannelse, administration og kontrolindsatsen på området.  
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Overførelsen af de kommunale levnedsmiddelenheder havde lignende 
målsætninger, idet fokus var på en mere ensartet regulering gennem et 
enstrenget kontrolsystem samt en bedre udnyttelse af kapaciteten på labo-
ratorieområdet regionalt. 
 
Veterinær- og Fødevaredirektoratet havde i forlængelse af sammenlægnin-
gen til formål ”at beskytte forbrugerne mod sundhedsrisici og vildledning, at 
fremme sunde kostvaner, at sikre en sund og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig 
produktion af husdyr samt at fastholde Danmarks veterinære stade”.  
 
Boks 5.9. Hvorfor sammenlægning? 
• Undersøgelser der pegede på det hensigtsmæssige i en sammenlægning. 

• En ændring i politisk fokus fra land-brugspolitik til fødevarepolitik. 

• Interesseorganisationernes ønsker til den fremtidige organisering med henblik på 
blandt andet en mere ensartet administration i hele landet. 

 
Organisations opgavevaretagelse betød på især to punkter en ændring i 
forhold til tidligere:  
 
• Arbejdsdelingen i forhold til Fødevareministeriets departement blev 

ændret, således at Veterinær- og Fødevaredirektoratet blev involveret 
mere i den politiske betjening, end tilfældet var i Veteri-
nærdirektoratet. I forhold til Levnedsmiddelstyrelsen betød ændrin-
gen imidlertid mindre involvering sammenlignet med tidligere. 

• Levnedsmiddelstyrelsens sektorforskning på fødevareområdet blev 
udskilt fra de faglige afdelinger og forankret i admini-
strationsafdelingen. I forhold til Levnedsmiddelstyrelsen, hvor forsk-
ning og de løbende driftsopgaver var tæt integreret, betød det en æn-
dring.  

 
Organisationen i Veterinær- og Fødevaredirektoratet, der midlertidigt 
placeredes på Frederiksberg og i Mørkhøj, var organiseret i 11 kontorer 
fordelt på tre faglige afdelinger og en administrativ afdeling. Organisatio-
nen afspejlede, at de to organisationer til en vis grad videreførtes som ad-
skilte afdelinger og kontorer i én organisation. 
 
Direktøren for den nye organisation var tidligere direktør i Levnedsmid-
delstyrelsen, mens vicedirektøren i afdelingen for veterinærforhold – tidli-
gere direktør i Veterinærdirektoratet – fik selvstændig kompetence inden-
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for det dyresundhedsmæssige område og således ikke refererede til direk-
tøren i disse spørgsmål.  
 
Organisationen bestod udover den centrale styrelse af bl.a. en række 
forskningsaktiviteter og af den decentrale kødkontrol.  
 
Tilrettelæggelse af forløb 
Sammenlægningen er den foreløbige afslutning på et forløb, der begyndte 
med ressortomlægningen og overførsel af opgaver fra Sundhedsministeriet 
til Landbrugs- og Fødevareministeriet som illustreret med tidslinien ne-
denfor:  
 
Figur 5.6. Tidslinje for etableringen af Veterinær- og Fødevaredirekto-
ratet 
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fusion af 

Veterinærd irektoratet og 
Levnedsm iddelstyre lsen

Arbejdsgruppe vedr. 
fremtid ige organ isering 

nedsæ ttes under lede lse af 
departementet

Veterinæ r- og 
Fødevaredirektoratet 

etableres

1997: Juni

Ressortomlæ gning og 
dannelse af Landbrugs- og 

Fødevareministeriet

2000: Januar: Januar

 
 
Der blev efter ressortomlægningen i 1996 nedsat en arbejdsgruppe under 
ledelse af departementschefen og med deltagelse af ledere og medarbejdere 
fra de involverede organisationer. 
 
Arbejdsgruppen skulle ud fra de nye arbejdsopgaver bl.a. fremsætte forslag 
til ændringer i organisation i lyset af grænseflader mellem Veterinærdirek-
toratet og Levnedsmiddelstyrelsen.  
 
Arbejdsgruppen konkluderede i marts 1997, knap fire måneder efter res-
sortomlægningen, at Veterinærdirektoratets og Levnedsmiddelstyrelsens 
burde fusioneres til Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Arbejdsgruppen 
konkluderede herudover, at der var behov for at gennemføre ændringer af 
lovgivning samt igangsætte et strategiudviklingsprojekt med involvering af 
medarbejderne.  
 
Overførslen af opgaver fra kommuner til staten vedrørende fødevarekon-
trol blev første gang overvejet i august 1997 i forbindelse med arbejdet 
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med de nødvendige lovændringer. Der blev i forbindelse med arbejdet 
med lovændringerne skitseret en række forskellige modeller for den frem-
tidige organisering af området.  
 
Beslutningsgrundlag 
Arbejdsgruppens overvejelser og konklusioner forelå i to relativt omfat-
tende rapporter, der udgjorde beslutningsgrundlaget.  
 
Arbejdsgruppens overvejede i rapporterne forskellige modeller for den 
fremtidige organisering med afsæt i den nye opgaveportefølje samt mulig-
heden for at realisere faglige synergier. Rapportens fokus var således pri-
mært på faglige opgaver, forskningsaktiviteternes tilrettelæggelse samt det 
lovgivningsmæssige grundlag og organiseringen af de samlede aktiviteter.  
 
Arbejdsgruppen fastlagde den fremtidige organisations struktur mht. af-
delinger, kontorer samt årsværk på baggrund af en beslutning om en 
sammenlægning af de to organisationer.  
 
Analyse og planlægning 
Analyse- og planlægningsarbejdet blev foretaget i regi af den nedsatte ar-
bejdsgruppe, der udarbejdede beslutningsgrundlaget, og i regi af de ar-
bejdsgrupper, der efterfølgende blev nedsat med henblik på at tilrettelæg-
ge den faktiske sammenlægning. 
 
Analyser og planlægning omfattede følgende:  
 
• Udarbejdelse af aktstykke til Folketingets finansudvalg, hvor omkost-

ningerne forbundet med etablering af en midlertidig pavillon til de 
administrative funktioner fra de to institutioner, opførelse af ny ad-
ministrationsbygning samt etablering af telefoni, it mv. blev angivet.  

• Analyser vedrørende placeringen af det nye direktorat under hensyn-
tagen til de direkte og indirekte omkostninger, herunder til eventuel 
flytning af laboratorierne i Levnedsmiddelstyrelsen.  

 
Analyserne indgik i den handlingsplan, der udgjorde grundlaget for im-
plementeringen af den nye organisation, og som ifølge interview i ustrakt 
grad havde fokus på det den fremtidige placering af direktoratet. Herud-
over indgik overvejelse om personalepolitik mv.  
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Boks 5.10. Omkostninger ved sammenlægning 
De største udgifter ved sammenlægningen var følgende baseret på interview og det 
udarbejdede aktstykke: 

It: 5 mio. kr. 

Midl. administrationsbygning: 11 mio. kr. 

Nybygning: 54 mio. kr. 

           
 
 
Implementering 
Implementeringen skete i umiddelbar forlængelse af sammenlægningen 
pr. 1. juli 1997 og var beskrevet i en samlet handlingsplan. Implemente-
ringen omfattede forskellige aktiviteter:  
 
• Konkret placering af medarbejdere fra de to organisationer i den nye 

organisation med udgangspunkt i medarbejdernes ønsker. Placeringen 
blev foretaget af en chef fra hver af de to organisationer.  

• Planlægning af byggeprojekt. 
• Gennemførelse af en personalekonference, hvor formål for sammen-

lægningen blev præsenteret for medarbejderne. Herudover blev der af 
forandrings- og organisationsaktiviteter alene gennemført et ledelses- 
og et chefseminar pga. relativt få ressourcer afsat til formålet. 

 
Opfølgning og justering 
Der blev gennemført en række løbende aktiviteter og justeringer på bag-
grund af sammenlægningen: 
 
• I 1999 blev der påbegyndt et udviklingsarbejde vedrørende direktora-

tets strategi, hvor også direktoratet ændrede navn fra ”Veterinær- og 
Fødevaredirektoratet” til ”Fødevaredirektoratet”. 

• I forlængelse af statsliggørelsen af de kommunale levneds-
middelenheder opstod der en risiko for afvigelse mellem bevilling og 
regnskab. Som led i afklaringen af de økonomiske forhold blev depar-
tementet endvidere tæt involveret i afdækningen af aktiviteter, for-
bundne omkostninger, gebyrregnskaber mv.  

• Overførelse af de kommunale levnedsmiddelenheder i 2000 betød 
oprettelse af 11 regionale enheder med ansvar for fødevare- og veteri-
nærkontrol. Overførslen indebar også en organisationsændring i di-
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rektoratet. I den forbindelse blev de enkelte kontorer i Fødevareafde-
lingen sammensat af medarbejdere fra både det tidligere Veterinærdi-
rektorat og fra den tidlige Levnedsmiddelstyrelse.  

 
Der blev ikke umiddelbart efter sammenlægningen gennemført eksempel-
vis kunde- eller medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Disse blev først 
gennemført efter overførslen af de kommunale levnedsmiddelenheder.  
 
Resultater og målopfyldelse 
I forhold til de opstillede målsætninger er det samstemmende opfattelsen, 
at de opstillede målsætninger generelt er blevet opfyldt med sammenlæg-
ningen af Veterinær- og Fødevaredirektoratet. 
 
Den bedre sammenhæng på tværs viser sig ifølge interview ved eksempel-
vis følgende:  
 
• Handlingsplanen for zoonose og salmonella afspejlede integreringen 

af forløbet fra foder til stegninger på tværs af områder i det tidligere 
Veterinærdirektorat og i Levnedsmiddelstyrelsen.  

• Håndteringen af eksportproblemer håndteres mere effektivt, da direk-
toratet gennem sammenlægningen har fået integreret international er-
faring fra Veterinærdirektoratet med dyb indsigt om fødevarer fra 
Levnedsmiddelstyrelsen.  

• Certificeringen af sunde eksportvarer, hvor samspillet er blevet styrket 
gennem eksempelvis inddragelse af forskning og stærke internationale 
kompetencer.  

 
Det er samtidig begrænset med indikationer på produktivitetsfald i næv-
neværdig grad. Den største effekt set i forhold til målsætningen om et 
enstrenget kontrolsystem blev imidlertid opnået med overførelsen af de 
kommunale levnedsmiddelenheder, hvilket ifølge interview medvirkede 
til en mere ensartet kontrol og regulering på området.  Dog peger inter-
views også på en overkapacitet på laboratorieområdet i denne forbindelse 
 
5.4. Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Økonomi- og Erhvervsministeriet består af et departement og 9 styrelser. 
Det er ministeriets opgave at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere 
og virksomheder i en stadig mere global verden. På den baggrund har 
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ministeriet identificeret en række hovedindsatsområder i sit arbejdspro-
gram for 2004-2005: 
 
• Bedre adgang til de globale markeder 
• Strukturreformen: Ny regional erhvervsmodel 
• Gennemsigtige og effektive konkurrencevilkår 
• Styrkelse af iværksætter- og selvstændighedskulturen 
• En mere virksomhedsnær offentlig sektor – administrative lettelser og 

servicemål 
• Bedre og billigere byggeri og ejendomshandel. 
 
Særlige udfordringer i fusionen 
Etableringen af Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM) er valgt som 
case i undersøgelsen, fordi den er et eksempel på en politisk initieret fusi-
on. 
 
De særlige udfordringer forbundet med fusionen bestod primært i meget 
høje krav til den nye organisations politiske betjening fra dag 1 og der-
med opgaven med at få en fungerende organisation sat sammen hurtigst 
muligt. På lidt længere sigt var udfordringen at integrere de forskellige 
dele af det store ressortområde til én fælles koncern, både kultur- og op-
gavemæssigt.  
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Boks 5.11. Fakta om fusionen 
 

Antal berørte medarbejdere 
I alt ca. 2.500 medarbejdere blev berørt af fusionen på tværs af hele ministeriet. De-
partementet blev dannet ved sammenlægning af cirka halvdelen af det tidligere Øko-
nomiministeriums departement, størstedelen af det tidligere Erhvervsministeriums 
departement, ca. 20 medarbejdere fra det tidligere By- og Boligministeriums depar-
tement og 5 medarbejdere fra det tidligere Miljø- og Energiministeriums departe-
ment. 
 
Økonomiske forhold 
Der var ikke afsat noget særskilt budget til gennemførelse af fusionen, som i stedet 
blev finansieret inden for ministeriets ramme. 
 
Departementets samlede driftsbevilling i 2002 var i 2005-priser på 199,8 mio.kr. 
fordelt på 98,2 mio.kr. til lønsum og 101,6 mio. kr. til øvrige driftsmidler. Bevillin-
gen i 2005 var til sammenligning 153,9 mio. kr., hvoraf de 7,9 mio. kr. er overførte 
midler til henholdsvis Socialministeriet og Familie- og Forbrugerministeriet i forbin-
delse med ressortomlægningen i august 2004. Den forholdsvist kraftige nedgang i 
bevillinger fra 2002 til 2005 (i alt 22,9 pct.) skyldes i høj grad generelt udmeldte 
sparekrav på årligt 2 pct., samt besparelser, som allerede var indlagt i tidligere finans-
loves BO-tal. Hertil kommer opgaveomlægninger mv. inden for ministerområdet 
som for eksempel oprettelse af administrative fællesskaber.  
 

 
 
Baggrund og formål med fusionen 
Efter folketingsvalget i november 2001 overtog Venstre og Konservative 
med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen regeringsmagten fra 
den tidligere SR-regering. Allerede inden valget havde VK stillet i udsigt, 
at der ville blive foretaget en række ændringer i den offentlige sektors or-
ganisering, herunder centraladministrationen. Da de nye ressortområder 
blev præsenteret, var fusionen af Økonomi-, Erhvervs- og Boligministeri-
ets ressortområder samt overflytningen af energiområdet fra Miljøministe-
riet til det nye Økonomi- og Erhvervsministerium en af de mest markante 
ændringer.  
 
Det nye ministerområde fik hurtigt tilnavnet ”Superministeriet” på grund 
af dets størrelse, både bemandingsmæssigt og i forhold til opgaveområder. 
 
Det politiske mål med ØEM var at skabe et ”Ministerium for Vækst” 
med fokus på mere langsigtede, økonomiske forhold, vækstbetingelser og 
strukturreformer til gavn for virksomheder og forbrugere, blandt andet 
inspireret af Tyskland og Holland. Ved at samle en række tidligere adskil-



Kapitel 5 – Casebeskrivelser 

135 
 

te ressortområder i ét ministerium var hensigten, at der kunne føres en 
mere sammenhængende vækstpolitik. 
 
Boks 5.12. Berørte ressortområder i fusionen 

 

Etableringen af Økonomi- og Erhvervsministeriet omfattede en meget stor overflyt-
ning og sammenlægning af opgaver fra fire ministerier: Det tidligere Økonomimini-
sterium, Erhvervsministerium, dele af By- og Boligministeriet samt energidelen af 
Miljø- og Energiministeriet.  
 
Den nye koncern bestod ud over departementet af i alt 10 styrelser: By og Byg, 
Danmarks Statistik, Energistyrelsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen, Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Patent- og 
Varemærkestyrelsen samt Søfartsstyrelsen. 
 
Senere er Forbrugerstyrelsen flyttet til Familie- og Forbrugerministeriet (2004), 
Sikkerhedsstyrelsen etableret som ny styrelse i ØEM (2004), og endelig er Energisty-
relsen overgået til Transport- og Energiministeriet (2005), således at ØEM i dag ud 
over departementet består af 9 styrelser. 
 

 
 
Tilrettelæggelse af forløb 
Fusionen var politisk initieret, og ministeriet blev etableret fra den ene 
dag til den anden. Embedsværket havde således hverken været involveret i 
udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag eller haft mulighed for at foretage 
analyser eller planlægge, hvordan fusionen skulle gennemføres. 
 
I den situation valgte man at opdele gennemførelsen af fusionen i tre ho-
vedfaser: 
 
• Fase 1: Den egentlige implementering af fusionen. Fase 1 omhandlede 

tiden umiddelbart efter offentliggørelsen og frem til fremsættelsen af 
den nye finanslov, det vil sige en periode fra slutningen af november 
2001 til og med februar 2002. Denne fase var primært præget af poli-
tisk betjening i form af omfattende bidrag til regeringens 100-dages 
program samt opgaven med at få den nye organisation tilrettelagt. 

• Fase 2: Fra marts til november 2002. Perioden er karakteriseret ved 
igangsættelsen af et større internt arbejde med at definere fælles visi-
on, mission og værdigrundlag på tværs af koncernen. 

• Fase 3: Fra 2003 og frem. I denne periode er der gennemført forskel-
lige justeringer af organisationen og introduceret en række tiltag mål-
rettet opbygningen af en fælles koncern. 
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Nedenfor er de vigtigste milepæle i fusionen præsenteret. 
 
Figur 5.7. Tidslinje over vigtige milepæle i fusionen 
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Fase 1: Politisk betjening fra dag 1 
Fokus i den første periode var i vidt omfang rettet mod følgende tre om-
råder: 
 
• Politisk betjening 
• Placering af medarbejdere i koncernen og departementet 
• Udarbejdelse af finanslovsforslag og herunder gennemførelse af perso-

naletilpasninger 
 
Politisk betjening 
Som følge af en ny minister og en ny regering var der omfattende krav om 
politisk betjening fra dag 1 i forbindelse med igangsættelsen af en række 
politiske initiativer. Særligt regeringens 100-dages plan, konkurrenceev-
nepakken og vækststrategien ”Vækst med vilje” havde stort fokus det før-
ste halve år. Fordi ministerområdet var så omfattende både opgave- og 
bemandingsmæssigt valgte ledelsen at uddelegere store dele af ministerbe-
tjeningen samt det lovforberedende arbejde til de enkelte styrelser. Samti-
dig med dette etablerede man et forholdsvist stort ledelsessekretariat med 
ansvar for tværgående koordinering og kvalitetssikring af de mange for-
skellige typer af sager.  
 
Den pludselighed, hvormed fusionen blev gennemført, samt kravene om 
meget hurtige og omfattende politiske leverancer betød, at især den første 
fase var meget topstyret (departementschef og direktører). For at sikre den 
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nødvendige involvering af styrelserne etablerede man hurtigt en koncern-
gruppe, hvor alle styrelsesdirektørerne deltog.  
 
Placering af medarbejdere 
Som en af de første aktiviteter fokuserede ledelsen på at få samlet medar-
bejderne i departementet så hurtigt som muligt for dermed at sikre en 
fællesskabsfølelse fra begyndelsen. Dette lykkedes inden for den første uge 
efter fusionens offentliggørelse, ligesom man hurtigt tog hånd om it, tele-
foner, lokaler og de mest basale procedurer.  
 
Samtidig skulle der tages stilling til, hvilke medarbejdere der skulle place-
res i henholdsvis departementet, styrelserne eller helt andre ministerom-
råder. Rent praktisk resulterede det i en lang række lister med navne og 
opgaver, som ledelsen havde til opgave at fordele. Medarbejderne havde 
mulighed for at komme med deres ønsker til placering, og langt de fleste 
valgte at følge deres opgaver. 
 
Finanslov og personaletilpasninger 
Som et yderligere arbejdspres på den fusionerede organisation skulle bi-
drag til finansloven udarbejdes på meget kort tid. Den viste sig at inde-
holde ret kraftige besparelser på ØEM’s område, hvilket resulterede i for-
holdsvist omfattende personaletilpasninger i både departementet og nogle 
styrelser. 
 
Boks 5.13. Finanslovens besparelser 

Som følge af finansloven for 2002 skulle personaleforbruget i departementet reduce-
res med 26 medarbejdere ved indgangen til 2003, hvilket blev fordelt på 2 chefer, 12 
AC’ere, 10 kontorfunktionærer og 2 studenter. Derudover var der tilskudsbesparelser 
på 1,2 mia. kr. 

 
 
Fase 2: Fokus på ØEM’s organisationsgrundlag 
Den 15. marts 2002 blev departementets organisationsdiagram præsente-
ret. Den nye organisation var et udtryk for en konsolidering af den orga-
nisation og opgavefordeling, der havde eksisteret siden fusionens begyn-
delse. 
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Figur 5.8. Departementets organisation pr. 15. marts 2002 
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Departementets ledelsesgruppe bestod af departementschefen, de tre di-
rektører fra områderne, chefen for ledelsessekretariatet og administrati-
onschefen.  
 
I løbet af foråret blev der samtidig igangsat en række mere internt rettede 
processer med henblik på at opbygge en fælles koncernforståelse for, hvil-
ke opgaver og strategier som ministeriet skulle beskæftige sig med.  
 
Boks 5.14. ØEM-mappen 

I juni 2002 fik alle departementets medarbejdere uddelt en fusionsmappe – ”ØEM-
mappen”. Mappen redegør for den nye organisation, igangværende tiltag samt cen-
trale politikker og processer, fx ministerbetjening og udvalgsbetjening af K- og Ø-
udvalget. 

 
For det første fik alle områderne i departementet og de respektive styrelser 
til opgave at identificere de 4-5 kerneområder i vækststrategien, som de 
ønskede et særligt ansvar for.  
 
For det andet blev der påbegyndt et udviklingsprojekt i departementet 
vedrørende udvikling og implementering af fælles mission, vision, værdi-
grundlag og strategi på tværs af koncernen. 
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Visions- og værdiarbejdet forløb hen over sommeren 2002 med involve-
ring af medarbejderne og kulminerede ved den fælles personalekonference 
i departementet ultimo august 2002. Resten af koncernen blev herefter 
involveret i arbejdet, og på dette grundlag arbejdede departementet videre 
på formuleringen af mission, vision og værdier for det nye ministerium. I 
starten af november 2002 kunne departementschefen således præsentere 
resultatet for alle medarbejderne i hele koncernen.  
 
Boks 5.15. ØEM’s organisationsgrundlag 

 

Mission: Det er Økonomi- og Erhvervsministeriets opgave at skabe fremtidsrettede 
vækstvilkår i en stadig mere global verden. 
 
Vision: Vores vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, 
arbejde og drive virksomhed i Danmark. 
 
Værdigrundlag: Vores resultater gør en forskel. Vi viser handlekraft. Vi har fokus på 
kvalitet. Vi lytter til alle og tænker på tværs. Vi skaber sammen en god arbejdsplads. 
 

 
Fase 3: Konsolidering og tilpasninger 
Efter offentliggørelsen af koncernens fælles vision, mission og værdi-
grundlag var der en længere implementeringsperiode med henblik på at 
omsætte ordene til handlinger i hele koncernen. Et vigtigt aspekt i dette 
var at regulere politikker, procedurer, kommunikation og udviklingstiltag 
i henhold til mission, vision og værdigrundlag. 
 
Samtidig kom der i denne fase større fokus på at adressere udfordringen 
vedrørende det store og forskelligartede ministerområde. Der blev således 
gennemført en række initiativer med det formål at skabe en større grad af 
sammenhæng på tværs af koncernen. 
 
Organisatorisk kom denne ambition blandt andet til udtryk gennem sam-
lingen af en række opgaver på tværs af koncernen via etableringen af tre 
administrative fællesskaber, henholdsvis Koncern-Økonomi og senere 
Koncern-IT og Koncern-Udvikling.  
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Boks 5.16. Arbejdet med at skabe en fælles koncern 
• ØEM har gennemført en lang række initiativer med henblik på at skabe en 

fælles koncern, blandt andet: Etablering af koncernpulje til brug for finansiering 
af koncernprojekter 

• Excellence-modellen anvendes i hele koncernen 

• Mobilitet: Krav om intern rokering i koncernen inden otte år, ligesom alle chef-
stillinger slås op internt først 

• Etablering af Akademi for Ledelse for alle ledere i ØEM 

• Udarbejdelsen af et årligt ”Arbejdsprogram” som platform for fælles forståelse af 
ministerområdets arbejde 

 
Resultater og målopfyldelse 
Der er bred enighed om, at det har været en ledelsesmæssig kraftpræstati-
on at gennemføre en sammenlægning af så stort et omfang og så stor en 
pludselighed, og at dette i sig selv må betegnes som en succes for fusio-
nen. 
 
I forhold til de politiske mål og rationaler bag etableringen af ØEM er 
den generelle opfattelse, at erhvervspolitikken er blevet mere helhedsori-
enteret. Der er gennemført en række større forlig, fx på energiområdet, 
ligesom ministeriet har sikret en fornuftig økonomisk udvikling. Med det 
mere tværgående fokus er der bedre muligheder end tidligere for at skabe 
en sammenhængende erhvervspolitik. Samtidig er der skabt en koncern, 
der via for eksempel ”Vækststrategien” og ”Arbejdsprogrammet” har en 
fælles referenceramme for arbejdet, herunder fastsættelsen af meget kon-
krete resultatmål herfor. 
 
I forhold til en vurdering af, om de tværgående muligheder i koncernen i 
tilstrækkelig grad er udnyttet, går nogle vurderinger på, at ministeriet ville 
kunne øge sin gennemslagskraft yderligere ved i højere grad af benytte sin 
økonomiske analysekraft til at underbygge politiske initiativer og sætte 
rammen for en mere langsigtet vækstpolitisk diskussion. 
 
5.5. Økonomistyrelsen 
I oktober 2003 blev Økonomistyrelsen og Finansstyrelsen fusioneret og 
videreført under navnet Økonomistyrelsen. 
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Den nye Økonomistyrelse samler statens ekspertise inden for drift, udvik-
ling og digitalisering af økonomistyring, regnskab og finansforvaltning. 
Hensigten er at fremme god økonomistyring og effektivitet i den offentli-
ge sektor. 
 
Særlige fusionsmæssige udfordringer  
Som fusion er Økonomistyrelsen interessant, fordi fusionen i høj grad 
blev fremmet og tilrettelagt af de respektive direktører i Finans- og Øko-
nomistyrelsen – to lige store styrelser.  
 
Den vanskeligste udfordring ved fusionen var en forholdsvis omfattende 
personaletilpasning, som blev gennemført med henblik på at rationalisere 
og effektivisere ressourceanvendelsen som led i fusionen. Derudover har 
spørgsmålet om, hvordan de to styrelser kunne opnå faglige og opgave-
mæssige synergier været et vigtigt emne.  
 
Baggrund og formål med fusionen 
Allerede før fusionen stod Finansstyrelsen og Økonomistyrelsen over for 
en række strategiske udfordringer med hensyn til økonomi, personale og 
opgaveportefølje. 
 
Finansstyrelsens økonomiske situation var uholdbar på sigt. Underskud-
det i 2003 var budgetteret til ca. 4 mio. kr. stigende til ca. 20 mio. kr. i 
2006, dels fordi opgaveporteføljen var nedadgående, dels fordi indtægter-
ne var faldende. Finansstyrelsen havde inden for de seneste år mistet en 
række opgaver og kunne se frem til at miste yderligere fremover.  
 
Udgifter til overhead ville således blive relativt større i takt med, at opga-
veporteføljen blev reduceret. Med faldende indtægter ville det samtidig 
være svært for Finansstyrelsen at foretage de nødvendige investeringer i 
digitalisering og ad den vej opnå en økonomisk effektivisering.  
 
Boks 5.17. Udhulingen af Finansstyrelsens opgaveportefølje 

 

Ressortomlægningen i forbindelse med VK-regeringens tiltræden i november 2001 
medførte, at opgaven med restanceinddrivelse bortfaldt.  
 
Samtidig forventede Finansstyrelsen, at indtægter fra administration af tilskudsord-
ninger, fx hjemmeservice, ville være faldende pga. de generelle reduktioner af til-
skudsordninger.  
 

 



Fusioner i staten – erfaringer og anbefalinger 

142 
 

For Økonomistyrelsen var opgaveporteføljen umiddelbart mere stabil. 
Økonomistyrelsen havde været igennem en organisatorisk, personalemæs-
sig og økonomisk tilpasning som følge af afslutningen på Navision-
implementeringen og udviklingen af lønsystemet SLS. Fra 2002 til 2003 
var Økonomistyrelsen således reduceret med omkring 50 årsværk. Imid-
lertid var styrelsens økonomi stadig skrøbelig, ligesom det ville være hen-
sigtsmæssigt at skabe mere volumen i organisationen for at sikre faglige 
kompetencer til styrelsens opgaver fremadrettet. 
 
Det stod således klart, at der måtte gennemføres ændringer for at styrke 
den opgavemæssige og økonomiske bæredygtighed i de to styrelser, og på 
den baggrund blev det besluttet at gennemføre en fusion. Ved at samle 
Finansstyrelsens og Økonomistyrelsens funktioner kunne administrati-
onsudgifterne reduceres med henblik på at frigøre midler til nye investe-
ringer i udvikling, digitalisering og kompetenceudvikling. Samtidig var 
det et ønske om at hente faglige synergier ved at samle ansvar og kompe-
tencer på de opgavefelter, som hidtil havde været delt mellem de to styrel-
ser. Fusionen kunne dermed skabe en platform for at fremme god øko-
nomistyring og effektivitet i den offentlige sektor.  
 
Boks 5.18. Fakta om fusionen mellem Finans- og Økonomistyrelsen 

 

Antal medarbejdere berørt 
Før fusionen beskæftigede Økonomistyrelsen ca. 185 årsværk og Finansstyrelsen ca. 
180 årsværk. Det samlede antal medarbejdere, som var berørt af fusionen, var således 
omkring 380.  
 
Der er i dag ca. 340 ansatte i Økonomistyrelsen. Fusionen har således medført en 
personalereduktion på ca. 40 ansatte. 
 
Økonomiske forhold 
Økonomistyrelsens udgiftsbevilling i 2004 var forventet at være på 198,2 mio. kr., og 
Finansstyrelsens på 117,8 mio. kr. 
 
Udgifter i forbindelse med fusionen blev finansieret af styrelserne inden for de eksi-
sterende rammer. Der var ikke et selvstændigt budget for fusionen.  
 

 
Tilrettelæggelse af forløb 
Fusionen blev gennemført over en relativt kort periode fra sommeren 
2003 til december 2003. Opstartsfasen var karakteriseret ved drøftelser på 
topniveau mellem de to styrelser og Finansministeriets departement. Ra-
tionaliserings- og udviklingspotentialerne ved den nye organisation blev 
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beskrevet, og beslutningen om fusion blev truffet i september 2003. Hur-
tigt herefter blev den nye direktør udpeget, der blev etableret en blivende 
chefkreds, og fusionen blev offentliggjort. I december sluttede den for-
melle implementering af den nye Økonomistyrelse. 
 
Figur 5.9. Tidslinje over vigtige milepæle i fusionen 
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Beslutningsgrundlag 
Allerede i 2002 gennemførte Finansministeriet en virksomhedsanalyse, 
som belyste muligheden for ensartede funktioner på tværs af hele Fi-
nansministeriet og ikke mindst mellem Finans- og Økonomistyrelsen. På 
den baggrund blev Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) 
etableret. Samtidig blev det tydeligt, at der i begge styrelser var faldende 
opgavegrundlag og budgetmæssige udfordringer. Tilsammen udgjorde 
disse udviklingstræk en beslutningsanledning for at fusionere de to styrel-
ser. 
 
Da fusionen tegnede sig som en farbar og realistisk vej, tog direktørerne 
for de to styrelser selv initiativet til at påbegynde fusionen. Den endelige 
beslutning blev herefter truffet på baggrund af en indstilling til Finansmi-
nisteriets departementschef udarbejdet af de to styrelsesdirektører. Indstil-
lingen havde form af et kortfattet notat og indeholdt en række overord-
nede analytiske og strategiske betragtninger om den fremtidige organisa-
tion, herunder mulighederne for gennem personaletilpasning og reduceret 
overhead at sikre den nødvendige ressource- og kompetencemæssige bæ-
redygtighed. 
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Boks 5.18. Berørte opgaveområder ved fusionen 
Økonomistyrelsens oprindelige opgaveområder: 

• Udvikling, vedligehold og drift af statens løn-, pensions- og økonomisystemer 

• Digitalisering og indkøb i staten (DOIP, DOIPEI) 

• Drift og konceptudvikling af statsregnskab, økonomi- og regnskabsforvaltning 
samt betalingsformidling 

• Drift, konceptudvikling og rådgivning inden for bevillingssystem og –regler 

• It-drift/sikkerhed, kontrakter og leverandørstyring 

• Konsulentopgaver i form af rådgivning og analyser for øvrige ministerier 

Finansstyrelsens oprindelige opgaveområder: 

• Administration af tilskudsordninger, blandt andet inden for jordbrug, fiskeri, 
erhverv, bolig, tips og lotto mv. 

• Administration af studiegældsområdet 

• Aktivforvaltning, præmieobligationer mv. 

• Pensionsudbetalinger til tjenestemænd 

• Intern revision, statens status 

 
Analyse og planlægning 
Forberedelserne til fusionen blev gennemført af en ret snæver kreds bestå-
ende af direktører, vicedirektører, økonomichefer og enkelte nøglemedar-
bejdere fra de to styrelser – otte personer i alt. Et par uger før offentliggø-
relsen af fusionen blev der derudover tilknyttet nogle få, ekstra personer 
med særlige kompetencer inden for kommunikation og juridiske pro-
blemstillinger. 
 
Ved forberedelserne til fusionen stod det klart, at der skulle gennemføres 
en forholdsvis omfattende personaletilpasning med henblik på at effekti-
visere den fremtidige organisation. På den baggrund var der fokus på både 
at gennemføre fusionen relativt hurtigt og bevare forberedelserne i den 
snævre kreds, så organisationerne ikke blev belastet af usikkerhed længere 
end højst nødvendigt. 
 
De baggrundsanalyser, der blev gennemført, var hovedsageligt rettet mod 
at tilrettelægge den nye organisations opgaveportefølje. Planlægnings-
aktiviteterne rettede sig i høj grad mod den faktiske implementering af 
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den nye organisation og den konkrete kommunikation, der skulle foregå 
om fusionen. 
 
Umiddelbart inden fusionens offentliggørelse blev den tidligere direktør 
for Finansstyrelsen udnævnt til ny direktør for den fusionerede Økono-
mistyrelse. Udpegningen skete på dette tidspunkt for at sikre beslutnings-
dygtighed og ro omkring den fremtidige ledelse i forløbet frem til og efter 
offentliggørelsen af fusionen.  
 
Implementering 
Fusionen blev offentliggjort den 2. oktober 2003. Kontorchef-gruppen 
blev i de sidste par uger op til udmeldingen konsolideret og var kun en 
uge i forvejen blevet orienteret som samlet kreds. De to samarbejdsudvalg 
blev orienteret inden den generelle offentliggørelse. I forbindelse med 
offentliggørelsen af fusionen blev det meddelt, at der skulle ske afskedigel-
ser i et vist omfang. Det blev vurderet, at der var behov for at afskedige 
omkring 30 medarbejdere. Det forholdsvis høje antal betød, at man valg-
te at gøre en ekstra indsats for at træne chefer og tillidsrepræsentanter og 
forberede dem på at gennemføre afskedigelsessamtaler. 
 
Personaletilpasningen var det vanskeligste i selve implementeringen af 
fusionen både for medarbejdere og ledelse. Der var bred enighed om, at 
afskedigelserne blev håndteret på en professionel og korrekt måde, blandt 
andet var SU og tillidsrepræsentanterne inddraget i processen, samtidig 
med at medarbejderne blev tilbudt rådgivning fra et konsulentfirma med 
speciale i genplacering. Forløbet var dog præget af stor uro og usikkerhed, 
primært koncentreret omkring de knap tre uger fra udmeldingen om per-
sonaletilpasninger til den egentlige udpegning af de berørte medarbejdere.  
 
Den generelle vurdering af processen var, at den var barsk – blandt andet 
blev forvaltningslovens krav om individuelle begrundelser i afskedigelses-
sagerne oplevet som unødigt. Omvendt vurderes hurtigheden i processen 
at have bidraget til, at medarbejdere og ledelse relativt hurtigt kunne skif-
te fokus og koncentrere sig om mulighederne i den nye situation. 
 
Da størsteparten af ledelseskraften var rettet mod personaletilpasningen 
og tilrettelæggelsen af den nye organisation i ugerne lige efter offentliggø-
relsen, var det af stor praktisk betydning, at der blev nedsat en lille ”task 
force” til at håndtere alle praktiske forhold i forbindelse med fusionen. 
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Allerede ved offentliggørelsen af fusionen blev den nye organisation præ-
senteret, og medarbejderne skulle dagen efter møde i deres nye enhed. 
Dermed forsøgte man at begrænse usikkerhed omkring medarbejdernes 
ansvars- og opgaveområder, kolleger og nærmeste chef. 
 
Figur 5.10. Økonomistyrelsens organisation pr. 2. oktober 2003 
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Selve organiseringen af den nye Økonomistyrelse var udformet ud fra to 
hensyn. Ledelsen ønskede for det første at sikre en hensigtsmæssig drift og 
opgavevaretagelse og for det andet at integrere de to styrelser mest muligt 
på tværs for derved at begynde sammensmeltningen af de to organisatio-
ner og at udnytte faglige synergier. 
 
Den nye organisation blev ved fusionen opbygget i fire faglige områder, 
som alle indeholdt sammenbragte opgaver fra de to gamle styrelser: 
 
• Løn- og pensionsområdet med statens lønsystem (SLS) og pensionssy-

stem samt beregning og anvisning af tjenestemandspensioner.  
• Forvaltningsområdet med statsregnskabet, udvikling og drift af sta-

tens koncernsystem og budgetsystem, omkostningsregnskaber, udvik-
ling af økonomistyringskoncepter, administration af tilskud, lån og 
garantier samt Fiskeribanken og Hypotekbanken.  
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• Kundeområdet med Navision Stat, studiegældsadministration, her-
under www.studielaan.dk, statens indkøb og elektronisk handel, kur-
susvirksomhed og konsulenttjeneste.  

• Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) med fælles ind-
køb, bogholderi, lønanvisning og it for hele Finansministeriets områ-
de.  

 
Ledelse og økonomistyring blev organiseret som tværgående funktioner 
på tværs af de faglige områder, mens Økonomistyrelsens interne revision 
blev organiseret i en selvstændig enhed. Endelig blev der implementeret 
en tværgående projektorganisation med ansvar for strategiske udviklings-
opgaver og projekter, svarende til organiseringen i den tidligere Økono-
mistyrelse. 
 
Opfølgning og justering 
Implementeringen af fusionen blev formelt afsluttet 1. januar 2004, hvor 
den nye Økonomistyrelse blev etableret med nyt regnskab. I løbet af det 
første halve år efter fusionen blev der gennemført en strategiproces med 
bred inddragelse af ledere og medarbejdere med det formål at formulere 
en ny strategi for den nye organisation og pege på de vigtigste forbed-
ringsmuligheder. Det primære hensyn ved selve fusionen var at få en or-
ganisering, som blandede opgaver og medarbejdere fra de to gamle styrel-
ser, men organisationen manglede en tydelig strategisk og faglig sammen-
hæng. Der var derfor brug for at justere både organisationen og opgaveva-
retagelsen i forlængelse af fusionen.  
 
Den endelige strategi blev udformet af direktionen og skitserede priorite-
ringerne for Økonomistyrelsens indsats fremover. Den konkrete ud-
møntning er sket gennem en række tværgående projekter om tilrettelæg-
gelse af styrelsens opgaveløsning. De har blandt andet ført til, at Økono-
mistyrelsen justerede sin organisering og opgaveportefølje i marts 2005. 
 
Resultater og målopfyldelse 
Hovedformålet med fusionen var at skabe en mere bæredygtig styrelse – 
økonomisk såvel som kompetence- og opgavemæssigt. 
 
Den generelle vurdering af den nye Økonomistyrelse er, at der nu eksiste-
rer en bæredygtig organisation, hvor styrelsen har flere muligheder for 
effektivt at kunne varetage de projekter og opgaver, den har ansvar for. 
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Den hurtige personaletilpasning var en belastning mens den stod på, men 
den hurtige gennemførelse indebar, at der ret hurtigt blev skabt ro om 
rammerne for den nye styrelse. 
 
På det økonomiske område har personalereduktionen på cirka 30 årsværk, 
en stram økonomisk styring med blandt andet ”udgiftsstop” i månederne 
efter fusionen og et væsentligt fald i administrationsudgifter betydet, at 
den nye styrelses økonomi nu vurderes at være bæredygtig.  
 
Det økonomiske råderum har åbnet mulighed for, at den nye styrelse kan 
varetage kompetenceudvikling og rekruttere nye kompetencer, der kan 
være med til at fokusere på de ønskede udviklingsaktiviteter, herunder 
digitalisering og et mere bredt fokus på økonomistyring og effektivisering 
i den offentlige sektor.  
 
I forhold til de faglige synergier er den generelle vurdering, at de ikke blev 
indfriet så hurtigt som forventet. Det tager tid, og det kræver fælles opga-
ver at ”lære de andre at kende”. En fusion er en proces. Hensyn til med-
arbejdernes tillid, driftsstabilitet mv. vejer relativt tungt netop på fusions-
tidspunktet, mens hensyn til den mere fremadrettede opgavevaretagelse 
kan indgå i forberedelserne før fusionen og i arbejdet efter, når der er ro 
om den nye organisation. Organisationsændringen i marts 2005 er blandt 
andet rettet mod at få større udbytte af de faglige synergier på tværs af 
opgaveområderne. Endeligt har den nye styrelse løbende lagt vægt på in-
terne rokeringer mv. så faglig viden udnyttes på tværs af huset, og så med-
arbejderne i praksis udnytter, at der flere jobmuligheder i en større orga-
nisation.  
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Bilag  
 
Finansministeriet har gennemført interviews med en række nøglepersoner 
fra private fusioner. Det drejer sig om følgende personer: 
 
• Vicedirektør Lars Stensgaard Mørch i Danske Bank 
• Divisional President Hans Bennetzen i Group 4 Securicor 
• Vice-president Anette Munk Rasmussen i Vestas 
 
Derudover er der gennemført interview med tidligere vice-
administrerende direktør Torben Bjerre-Madsen med udgangspunkt i 
hans generelle erfaringer med fusioner og forretningsudvikling i Danisco, 
Frigodan, Crisplant Industries og Neg Micon og Vestas. 
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