
 

Hvordan sætter vi kroner på de 

resultater, vi skaber?  

 

V. Anders Johnsen og Jacob Glit-Jensen 
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Udfordringen vi stod med? 

Udgiftsopfølgning 

Interne budgetter 

Interne regnskaber 

Tidsregistrering 

Politiske reformer Sager og tilsyn 

Strategier 

Finanslov 

Grundbudgetter 

? 

? 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



Hvad er løsningen?   

Udgiftsopfølgning 

Interne budgetter 

Interne regnskaber 

Tidsregistrering 

Politiske reformer 

Sager og tilsyn 

Strategier 

Finanslov 

Grundbudgetter 

Kerne- 

opgave 



Enhed Budget Forbrug 

Mio. kr. 80,0 79,1 

Timer 9.512 10.238 

Tilsyn 3.280 3.272 

T/tilsyn 2,9 3,1 

Kr./tilsyn 24.390 24.174 

Enhed Budget Forbrug 

Mio. kr. 67,0 69,0 

Timer 6.210 6.294 

Tilsyn 2.141 2.141 

T/tilsyn 2,9 2,9 

Kr./tilsyn 31.293 32.227 

Enhed Budget Forbrug 

Mio. kr. 108,0 106,3 

Timer 12.150 12.597 

Tilsyn 4.190 4.185 

T/tilsyn 2,9 3,0 

Kr./tilsyn 25.576 25.400 

Hvad er resultatet? 



Hvilke håndtag har vi drejet på for at nå frem 

til løsningen? 

1. Introduktion af ét ”brohoved” (koblingen) 

2. Helt ny registreringsramme (fundamentet) 

3. Justering af strategier (faglig prioritering) 

4. Nyt registreringsgrundlag – budget regnskab, tid (ressourcer) 

5. Tilpasset systemunderstøttelse 

6. Omkostningsfordelinger  

7. Ny ledelsesinformation – udtræk og nøgletal 

8. Justerede og nye ledelsesfora 

 



 

 

1. Ét brohoved for alle koblinger 
  

 



Kerneopgaver er ”brohovedet” ml. alle 

styringsredskaber 

Udgiftsopfølgning 

Interne budgetter 

Interne regnskaber 

Tidsregistrering 

Politiske reformer 

Sager og tilsyn 

Strategier 

Finanslov 

Grundbudgetter 

Kerne- 

opgave 



Hvad er en kerneopgave i BM? 

Kriterier opstillet for kerneopgaverne 

• Skal beskrive et afgrænset fagområde af styrelsens 
kerneforretning (udtræde af styrelsens mission og vision)  

• Skal samlet være fuldt dækkende for styrelsens forretning 

• Skal være identisk i strategi, finanslov, registreringsramme, 
grundbudget og udgiftsopfølgning 

• Skal være godkendt af departementschef og direktør 

• Skal der budgetters og regnskabsføres på  

• Skal underopdeles på ydelser 

 
 



Hvilke kerneopgaver har vi i BM? 

• Tilsyn 

• Kommunikation 

• Arbejdsmiljøudvikling 

 
 

• Arbejdsskadesager 

• Private erstatningssager 

• Klagesager 

 

 

• Implementering, styring & tilsyn 

• Politikudvikling 

• Vidensgenerering- & formidling 

• [Borgerservice] 

 

 

• Forskning 

• Forskningsformidling 

• Arbejdsmiljøovervågning & 
beredskab 

• Uddannelse 

 

 



 

 

2. Helt ny registreringsramme 
  

 



Opgavehierarki = registreringsramme  

Kerneopgave 

Ydelse 

Aktivitet 

= et afgrænset fagområde 

= en leverance 

= en konkret handling 



§ 17 

Beskæftigel-

sesministeriet 

Driftsudgifter 

17.11.01  

Departementet 

17.21.02  

Nationale 

Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø 

17.21.01 

Arbejdstilsynet 

Generel ledelse, 

administration og 

hjælpefunktioner 

Arbejdsmiljøudvikling Tilsyn 

Y8.  

Social  

dumping 

Y9.  

Særlige  

indsatser 

Y10.  

Bygge  

og anlægs- 

aktioner 

Y11.  

Ikke dir. Hen- 

førbare tilsyns- 

aktiviteter 

Y12.  

Virksomheds- 

rettet sagsbe- 

handling 

Y13.  

Øvrige tilsyn 

Kommunikation 

17.23.01 

Arbejdsskadestyrelsen 

17.41.01 

Styrelsen for 

Arbejdsmarked og 

Rekruttering 

Indkomstoverførsler 

Forberedelse af tilsyn 
Tilsyn 

(virksomhedsbesøg) 
Afrapportering af tilsyn 

Paragraf 

Ramme 

Hovedkonto 

Kerne-
opgaver/Fl-
formål 

Aktivitet 

Ydelse 

Eksempel fra Arbejdstilsynet (I) 

DC 

Direktør/VD/afd.chef 

Øk./styringsmedarb. 

Fagchef/medarb. 

Øk./styringschefer 



Eksempel fra Arbejdstilsynet (II) 

Detaljeringsgraden på ydelser og aktiviteter 

 

 



 

 

3. Justering af strategier 
  

 



Hvad bestod vores strategier af i 2012-14? 

• Strategierne var ca. 10-15 sider 

• Mission og vision 

• En beskrivelse af de faglige rammevilkår 

• En forandringsteori og logisk model – sammenhæng ml. 

kerneopgaver og effekter (kort, mellemlang og lang) 

• Få resultatkrav – med fokus på leverance og effekt (ca. 10 krav) 

   

 

 



Hvad består vores strategier af i 2014-15? 

• Strategierne er stadig ca. 10-15 sider 

• Stadig mission og vision 

• Stadig beskrivelse af de faglige rammevilkår, men suppleret med 

økonomiske rammevilkår 

• Nyt budget for kerneopgaverne fra FL – størrelse og begrundelse   

• Udvidet forandringsteori/logisk model – sammenhæng ml. økonomi, 

kerneopgaver og effekter (kort, mellemlang og lang) 

• Stadig få resultatkrav med fokus på leverance og effekt (ca. 10 krav)   

 

 



Arbejdstilsynets forandringsteori (udsnit før 2014) 

27.000 risikobaserede  

tilsyn årligt 25 pct. færre  

arbejdsulykker 



27.000 risikobaserede  

tilsyn årligt 

Fald i antal 

arbejdsulykker 

100 mio. kr. til  

risikobaserede 

tilsyn årligt 

Arbejdstilsynets forandringsteori (udsnit efter 2014) 



Tilsyn 

Arbejdsmiljøudvikling 

Kommunikation 

Branchen accepterer regler 

Regel/fortolkning grundlag  

for virksomhedens arbejde  

Afgørelser 

Virksomheden følger regler 

Reduktion af  

overbelast- 

ninger, ulykker,  

sygdomme  

nedslidning,   

sygefravær og 

udstødelse 

- Herunder  

bidrage til  

reduktion af 

Ulykker (25%) 

OB  Psyk (20%) 

OB MSB (20%) 
Niveauet i branchens  

virksomheder løftes ø 

Reduktion i  

arbejdsmiljøproblemer 

omfattet af ny regel/  

fortolkning og ændring af  

holdning til arbejdsmiljø 

Virksomheden l ø ser  

andre problemer og  

risikofaktorer  

reduceres/fjernes 

Virksomheden motiveres til at  

arbejde med arbejdsmiljø 

Formidling af regler og  

vejledninger på hjemme- 

side, via  Call Center m.v. 

Skriftlig vejledning 

Mundtlig vejledning 

Smiley 

Accept/forståelse af regler 

blandt parter  

Virksomheden løser konkrete 

Arbejdsmiljøproblemer og 

risikofaktorer  

fjernes/reduceres 

Virksomheder efterlever  

regler og  arbejder  

systematisk med at l ø se   

og forebygge  

arbejdsmiljøproblemer og  

l ø ste problemer forbliver  

l ø st 

Selvbetjeningsværktøjer 

Betjening af medier/svar på 

henvendelser 

Virksomheder få kendskab til 

regler, arbejdsmiljø og 

Arbejdstilsynets services 

Arbejdsmiljøaktører får viden  

og formidler regler og viden til  

brancher 

Medier skaber  

opmærksomhed om 

arbejdsmiljø 

Virksomheden forebygger  

lignende arbejdsmiljø- 

problemer 

Virksomheder s ø ger selv  

information og viden om  

Arbejdsmiljø og gør brug ø 

af Arbejdstilsynets  

services 

Dialog med  

arbejdsmiljøaktiviteter 

Virksomheder får kendskab til  

og bruger  

selvbetjeningsværktøjer 

Virksomheder få viden og  

motiveres til at arbejde med  

arbejdsmiljø 

Ydelser 
Kerneopgaver/ 

Formål 
Output 

Effekt  

lang sigt 
Aktiviteter Bevilling 

Generel ledelse og 

administration samt 

hjælpefunktioner 

(GLAH) 

Y1. Generel ledelse  

Y2. Økonomi- og ressourcestyring 

Y3. It 

Y4. Bygning 

Y5. Kommunikation 

Y6. Øvrige 

Y8. Social dumping 

Y9. Særlige indsatser 

Y10. Bygge og anlægsaktioner samt bygherre 

Y11. Ikke direkte henførbare tilsynsaktiviteter 

Y12. Virksomhedsrettet sagsbehandling 

Y13. Øvrige tilsyn 

Y14. Risikorbaseret tilsyn 

Y15. Særlige psyk. indsatser 

Y16. Markedsovervågning 

Y17. Regulering 

Y18. Registerdata 

Y19. Psykisk arbejdsmiljø 

Y20. Ulykker 

Y21. Maskin- og teknikområdet 

Y22. Analyse og evaluering 

Y23. Int. samarbejde (ej regulering) 

Y24. Social dumping 

Y25. Tilskudsadministration 

Y26. MSB 

Y27. Bygge og anlægsområdet 

Y28. Kemi, støv og indeklima 

Y29. Generel tilsynsunderstøtning 

Y30. Sundhedsfremme 

Y31. Forebyggelsespakker 

Y32. Call center 

Y33. Pressebetjening 

Y34. Generel informationsvirksomhed 

Y35. Vejledninger 

Y36. Selvbetjeningsløsninger 

Effekt  

mellemlang sigt 

Forberedelse af tilsyn 

Tilsyn (virksomhedstid) 

Afrapportering af tilsyn 

Kørsel 

Vedligehold ogudvikling af hjemmeside 

Øvrig generel informationsvirksomhed 

EASY 

Online.at 

Øvrige selvbetjeningsløsninger 

Samarbejde med Statens IT 

IT arkitektur 

Regnskabsadministration 

Økonomistyring 

Strategi og kontraktstyring 

Ministerbetjening 

Organisationsudvikling 

Øvrig sekretariatsbetjening 

Udarbejdelse af forebyggelsespakker 

EU 

Focal Point, Bilbao 

Nordisk samarbejde 

Aktiviteter til understøtning af sundhedsfremme 

Evalueringer og effektmålinger 

Analyser af data og statistik 

Generelt beredskab 

Metodeudvikling af tilsyn 

Forberedelse af tilsyn 

Aktiviteter relateret til AMO/APV 

Tilsynsunderstøtning/-planlægning 

Markedsovervågning 

Handlingsplan mod ulykker indenfor B/A 

Udarbejdelse og revidering af regler 

Høring/inddragelse af arb.markedets parter 

Økonomiske konsekvensberegninger 

Arbejdsmiljøforskn.fond  

Branchearbejdsmiljøråd 

Øvrige tilskudsordninger 

Produktregistret 

Erhvervssygdomsregistret 

Ulykkesregistret 

Samarbejde med SKAT og Politi 

Planlægning af indsats 

Kompetenceudvikling 

Arbejdsmiljøarbejde (AT's eget) 

Samarbejdsorganisation 

Ledelse 

Sundhedsfremme 

Hovedkonto 

17.21.01 

Arbejdstilsynet 

(driftsbevilling) 

Finansiel styring 
Finanslov 

Grundbudget 

Udgiftsopfølgning 

Aktivitets- & ressourcestyring 
Internt budget 

Internt regnskab 

Tidsregistrering 

”Brohoved” 
Finansielstyring  

Akt. & res.styr. 

Mål- & resultatstyr. 

Mål- & resultatstyring  

Strategi 

Direktørkontrakt 

Effekt  

kort sigt 



 

 

4. Nyt registreringsgrundlag – budget 

regnskab, tid 
  

 



Grundtanken: Ensartet budget og regnskab i 

alle styringsredskaber 

Grundbudget 

 

 

Udgiftsopfølgning 

 

 

Finanslovsforslag 

 

 
 

 

 
Aktivitets- &  

Ressource- 

styring 

Intern  
Økonomistyring 

 
 

Ydelse 



Fælleselementer i registreringsramme 

Kerneopgave 

Ydelse 

Aktivitet 

Faglig/strategisk 

Sted 

Finanskonto 

Delregnskab 

Organisation 

Art 

Henfører registrering til finanslov og overordnede 

kerneopgaver i forretningsstrategi 

Den konkrete opgavetype der løses, fx risikobaserede 

tilsyn – indhold fastsættes af enheden 

Underopdeling af ydelsen i handlinger fx forberedelse, 

udførelse el. opfølgning. Tidsregistrering sker på dette 

niveau. Fastsættes af enheden 

Henfører omkostninger til budgetansvar 

Artsinddeling af omkostninger og indtægter 

Bevilling Underkonto på finanslov 

Indkøbskat. Specifikation af indkøb (til Finansministeriet) 



Registrering på kerneopgave og ydelse 

Generel ledelse
og administration

Tilsyn Arbejdsmiljø Vidensgenerering
og komm.

Generel ledelse Ind. omk. Ind. omk. Ind. omk

Økonomi- og ress.

Risikobaseret MSB

Call-center

IT

Detajl PSYK Analyse

Formål

Ydelser 

Bygning

Særlige instatser Bygge og anlægKommunikation

Øvrige

Udadrettet ydelse til 
fordeling

Udadrettet ydelse til 
fordeling

Udadrettet ydelse til 
fordeling

Ydelsestyper med rød-stiplet 
omkring opsamler omkostninger 
til videre fordeling 

 

Indirekte omkostninger = 
omkostninger, der i al 
væsentlighed kan henføres til et 
specifikt udadrettet formål, men 
som ikke eksplicit kan henføres 
til konkret udadrettet ydelse 

 

Udadrettede ydelser til fordeling 
= omkostninger der relatere 
direkte til en udadrettet ydelse, 
men hvor der ikke kan ske en 
initial fordeling fx i SLS.  

 



 

 

5. Tilpasset systemunderstøttelse 

 

 
  

 



Ny registreringsramme 

Økonomisystem 

Standardiseret 

registreringsramme 

 

Omkostnings- 

fordeling 

Evt. fagsystemer 

Fakturaflow 

 

Ledelses- 

information 

•Ny registreringsramme opsamler budget- og regnskabsregistrering i standardiseret 

format, med ensartede principper for omkostningsfordeling  

Lønsystem 

rejseafregning 

Tidsregistrering 



Læringspointer og principper for 

systemunderstøttelse 

• Hvis værktøjskassen ikke justeres i forhold til de 

styringsmæssige krav sander tingene til – systemunderstøttelse 

er vigtig! 

• Anvend standardløsning eller systemer I allerede kender? 

• Fokus og kreativitet skal rettes på ledelsesinformation  

 



 

 

6. Omkostningsfordelinger  

 

 

 
  

 



Princip bag omkostningsfordeling 

Navision Stat 

Finansregnskab 

(faktisk bogførte  
omkostninger) 

Tidsregistreringer 

(fordelt på formål og 
ydelser) 

Bogførte  ressourceposter 
anvendes som fordelingsnøgle 
 



Læringspointer 

• Omkostningsfordelinger kan ”tænde” enhver 

managementkonsulent 

• Hold dig til noget simpelt i stedet for komplekse løsninger 

• Hold dig for øje, at du måske skal forklare resultaterne af dine 

fordelinger 

 



 

 

7. Ledelsesinformation – udtræk og 

nøgletal 

 

 

 

 
  

 



Udgiftsopfølgning i A&R-modellen – fiktive tal 

Afvigelserne 

kan danne 

baggrund for 

en dialog om 

ressource-

prioriteringerne  



Kobling ml. økonomi og faglige resultater  

 



Læringspointer i forhold til ledelsesinformation 

• Fokusér på at opstille hvilke styringssituationer og styringsroller 

ledelsesinformationen skal understøtte 

• Fokusér på få rapporter gerne med grafik til ledelseslaget 

• Ledelsesinformationen skal kunne afstemmes til det 

formelle/godkendte regnskab – den kedelige bogholderpointe 

 



 

 

8. Justerede og nye ledelsesfora 

 

 

 

 
  

 



Ledelsesfora i Beskæftigelsesministeriet 

Koncernfælles 

• Koncernledelsen – departementschef, afdelingschefer og 
direktører 

• Vicedirektørforum – vicedirektører og Koncerncenterets 
afdelingschef 

 

Bilateralt  

• Direktørsamtaler – departementschef og direktører 

• Driftssamtaler – vicedirektør og Koncerncenterets 
afdelingschef 

 



 

 

Hvad udestår? 

 

 

 

 
  

 



Hvor arbejder vi stadig på at blive bedre? 

• Endnu tættere samarbejde på tværs af strategi og økonomi 

• Bedre prognosepræcision 

• Bedre systemunderstøttelse af budgetteringen 

• Styrket evidens om sammenhængen mellem vores ydelser, 

kerneopgaver og effekter på kort, mellemlang og lang sigt 

 


