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Udbetaling Danmark overtog i efteråret 2012 myndighedsansvaret 

for administrationen af en lang række offentlige ydelser. På under tre 

år er det lykkedes at nedbringe driftsomkostningerne med 33 pct. 

Det er sket via et klart strategisk fokus på omkostningerne, som har 

sat en fast ramme om det daglige arbejde i hele organisationen.  

ATP gør systematisk brug af al den data, der samles ind i forbindel-

se med opgaveløsningen. I det daglige følges de strategiske mål-

sætninger ved hjælp af blandt andet styringstavler, KPI’er og bench-

marks. På den måde kan ressourcetrækket forudsiges ganske præ-

cist, og arbejdsbyrden jævnes ud over tid og over enheder. Det har 

betydet en markant effektivisering af arbejdet og en smidigere 

arbejdstilrettelæggelse.    

Indsatsen har haft en række positive effekter: 

 Der er sparet 33 pct. på driftsomkostningerne – eller cirka 300 

mio. kr. 

 Arbejdet fordeles smidigere og mere jævnt og opgaverne løses 

mere effektivt. 

 Peaks i arbejdsbelastningen håndteres uden at trække for store 

ekstra veksler på medarbejderne. 

 Medarbejder- og kundetilfredsheden er fastholdt på et højt 

niveau. 

 Den strategiske retning er forankret i hele organisationen og alle 

trækker i samme retning. 
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1  God arbejdsgiveradfærd 

Hver eneste krone, vi kan 

optimere på, er til alles 

fordel: Vores med-

arbejderes fordel, vores 

kunders fordel og 

samfundets fordel. 

Pernille Sefort, underdirektør i ATP 

” 
EN KLAR STRATEGISK RETNING SÆTTER  
FAST RAMME OM ARBEJDET 
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Søsat med en bunden opgave 

I 2012 blev opgaver fra 98 kommuner overdraget til Udbetaling Dan-

mark og samtidig samlet på fem lokationer. Med overdragelsen fulgte 

samtidig et krav om at nedbringe omkostningerne med 33 pct. inden 

for to år – svarende til knap 300 mio. kr.   

Koncerndirektør i ATP’s administrationsforretning Lillian Mogensen 

kalder overdragelsen ”et megastort kvantespring. Vi fik tredoblet vores 

medarbejderstab, fordoblet antallet af ledere, og vi gik fra én lokation 

til seks.” 

Markant effekt af klar strategisk retning 

Samtidig skulle flere kulturer mødes, og det var derfor vigtigt, at der 

fra start blev formuleret en klar, fælles retning.  

”Vi fik en ny og landsdækkende organisation og måtte tage nogle 

bevidste til- og fravalg om, hvilken virksomhed vi ville være. Det er 

vigtigt for os at arbejde med vores kultur. Vi har derfor øvet os meget i 

at give plads til de lokale forskelle, men dog formuleret fælles tilgange 

og processer,” siger Pernille Sefort, underdirektør i ATP med ansvar 

for blandt andet HR. 

Samtidig er samarbejdet med de faglige organisationer også udviklet, 

da omstillingsprocessen var ganske stor. ”De faglige organisationer 

har været med til at skabe arbejdspladserne. Vi har lyttet til dem og til 

medarbejderne for at tage deres bekymringer up front og komme til 

bunds i, hvad bekymringerne egentlig bunder i. Så kan man bedre til-

passe koncepterne,” siger Pernille Sefort.  

I 2015 er effektiviseringskravet opfyldt. Udover arbejdet med den stra-

tegiske retning er ledelsesfundamentet tydeliggjort og forbedret, og 

der er sat stor fokus på tilrettelæggelsen af arbejdet.  

Det tydelige og klare fokus på omkostningerne har skabt en klar ret-

ning. ATP’s administrationsforretning har udviklet sig fra en virksom-

hed med fokus på administration af forskellige produkter og ordninger 

til en moderne udbetalingsvirksomhed med et langt bredere fokus på 

eksempelvis digitalisering og selvbetjening, sideløbende med et 

fortsat fokus på kundekontakt. 

SIKKER KURS I HØJ SØ 
 

 

 

 

 

ATP’s organisering 

 

 

ATP Koncernen har to forretningsområder. Pension og Investering er 

en af Europas største pensionskasser med en formue på godt 700 

mia. kr. og 4,8 mio. medlemmer. 

Administration, hvorunder Udbetaling Danmark hører, er en af Nor-

dens største administrationsforretninger og administrerer blandt andet 

ATP-pension, feriepenge, folkepension, boligstøtte mv. Administration 

udbetaler to tredjedele af de danske velfærdsydelser.  

ATP’s koncernledelse 

Pension & Investering 
Administration 

(herunder Udbetaling 
Danmark) 
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FRA STRATEGI TIL OPERATIONELLE MÅL 

En strategi, der giver mening i det daglige 

For at have effekt skal en strategi ikke isoleres på direktionsgangene, 

men ud at leve blandt medarbejderne. Det er en udfordring i mange 

både offentlige og private organisationer. Strategien skal derfor foku-

sere på de opgaver, som organisationen løser i det daglige, så alle ar-

bejder hen imod de samme mål og resultater.  

ATP har truffet et klart valg om at være omkostningsleder. Det betyder, 

at ATP ønsker at blive målt på at have lave omkostninger: “Vi jagter 

enkelte og effektive processer og konkurrencedygtige priser. Vi skal 

ikke nødvendigvis være first-movers i forhold til at udvikle et nyt pro-

dukt eller en smart app,” siger Lillian Mogensen.  

Og det er centralt at få medarbejderne med ombord. Der er ifølge Per-

nille Sefort nemlig en direkte kobling mellem omkostninger og medar-

bejdernes præstationer: engagerede, stolte og kompetente medarbej-

dere giver mest for pengene. ”Det er vigtigt at bruge de ressourcer, der 

er i organisationen. Du skal have dine medarbejdere med, for de går jo 

på arbejde for at gøre en forskel, for at bidrage. Så man skal møde 

dem med tillid og bruge den viden og de ressourcer, de har,” siger 

hun.  

I omstillingsprocessen har det været centralt for ledelsen at kommuni-

kere åbent og ofte. Som Pernille Sefort siger: ”Det har været vigtigt for 

os at kommunikere den ledelsesmæssige intention bag forskellige til-

tag. Så tiltagene modtages af medarbejderne i den ånd, de er tiltænkt, 

og vi undgår mistillid og modstand.”  

Den strategiske retning er dernæst omsat til konkrete mål og redskab-

er for den enkelte medarbejder. På den måde lever strategien i det 

daglige.  

Hvad siger målbilledet for god arbejdsgiveradfærd? 

Strategisk retning 

En klar strategisk retning handler om at have en klar forståelse af, hvad 

kerneopgaverne er. På den baggrund kan der formuleres et overordnet 

strategisk målbillede og defineres, hvilke konkrete mål der skal nås, for 

eksempel i mål- og resultatplaner. Der henvises i den forbindelse til 

Finansministeriets pjece om mål- og resultatstyring.  

Det er vigtigt at sikre, at medarbejderne kender og har ejerskab til stra-

tegien, og at strategien opleves som meningsfuld for den daglige opga-

veløsning.  

En forankret strategi er en forudsætning for, at alle trækker i samme 

retning, og for, at man som medarbejder oplever, at man bidrager til et 

større gode. Løbende kommunikation af og dialog om strategien er der-

for vigtig. 

Fokus på kerneopgaverne  

Det er et centralt budskab, at ledelsen skal arbejde systematisk med at 

sikre, at den størst mulige del af den tilgængelige arbejdstid anvendes 

på kerneopgaver i forhold til at levere på institutionens strategiske og 

operationelle mål.  

Ledelsesinformation 

Det er således afgørende at have relevant viden om blandt andet 

arbejdspladsens aktiviteter, omkostninger og resultater, så ledelsen 

kender sit ledelsesrum og træffer beslutninger på et oplyst grundlag.  

God ledelsesinformation bidrager til en mere effektiv opgaveløsning og 

prioritering af indsatsområder, så mest mulig arbejdstid kan anvendes 

på kerneopgaven. 

Læs mere om god arbejdsgiveradfærd på modst.dk/ga. 

http://modst.dk/ga
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 KLAR RETNING GENNEM  
MENINGSFULDE MÅL OG BENCHMARKS 

I ATP har den strategiske retning gjort organisationen klar på, hvad 

der skal leveres. Samtidig er de overordnede mål koblet til konkrete 

opgaver og aktiviteter i et synligt styringshierarki. Hver lokal enhed 

føder ind til strategien via handlingsplaner med lokale målsætninger 

og KPI’er, som for eksempel svartider, produktionstal og meget andet. 

På den måde videreføres strategien – men på et meget operationelt 

niveau. Alle enheder kan altså bidrage til den fælles strategi på en 

måde, som er meningsfuld for dem i det daglige. 

”Vores afdelinger er jo meget forskellige. I administrationsforretningen 

styrer vi for eksempel efter en udfaktureringsgrad på 76 - 78 pct. af 

arbejdstiden, og det lægger vi så budgetterne efter, selvom vi selvføl-

gelig tager hensyn til den enkelte medarbejders forhold og opgaver,” 

siger Pernille Sefort.  

I ATP’s investeringsafdeling måles i stedet på eksempelvis afkast-

ningsgrad og for projektledere på deres budget- eller tidsmæssige 

rammer. I udviklingsfasen var der naturligvis nogle diskussioner om, 

hvordan man skulle opstille mål og benchmarke mellem enheder – for 

ingen arbejder jo med helt det samme. ”Men de forskelligheder har vi 

håndteret. Man kan altid kigge på, hvad det er, der driver omkostning-

erne, og hvad der skaber værdi.”  

Udover at den strategiske retning på denne måde bliver konkret for 

den enkelte, generes der også en masse data, som kan bruges til at 

følge forretningens effektivitet og medarbejdernes præstationer. Og 

disse data har gjort dialogen i hele ATP bedre: ”Topledelsen har et 

bedre beslutningsgrundlag, dialogen i virksomhedsudvalgene er mere 

faktuel og dialogen mellem leder og medarbejder er bedre og mere 

konkret. Men man skal tage højde for, hvad der motiverer den enkelte 

medarbejder, og hvor mange tal og mål, man så skal gøre brug af,” 

siger Pernille Sefort.  
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 SIMPLE TAVLEMØDER MED  
STOR EFFEKT   

Bedre arbejdstilrettelæggelse med løbende prioritering 

De lokale målsætninger og KPI’er følges løbende på tavle- og sty-

ringsmøder. Og det har åbnet helt nye muligheder for tilrettelæggel-

sen af arbejdet. Pernille Sefort forklarer: 

”Vi har nu én stor indbakke på landsplan, hvor alle opgaverne kom-

mer ind. Så prioriterer vi, hvilke opgaver vi løser hvornår. Vi kigger på, 

hvor mange opgaver der er, og hvor mange enheder der er til rådig-

hed. Enhederne melder ressourcer ind, hvor der er taget højde for fra-

vær og ferie, og så formulerer vi nogle målsætninger for, hvor meget 

de enkelte enheder skal nå på for eksempel en uge.” 

Når der opstår situationer, hvor en enhed ikke kan nå sine mål, for ek-

sempel ved sygdom eller ekstraordinært mange henvendelser, bliver 

det hurtigt synligt ved de ugentlige styringsmøder.  

”Så kan vi lægge opgaver over i en anden enhed, som måske er foran 

sine mål og sin produktion – eller vi kan allokere ekstra ressourcer. 

Den status laver vi hver onsdag: flytter opgaver eller ressourcer, eller 

vi opretter måske en task force for at komme helt til bunds i nogle 

bunker,” fortæller Pernille Sefort.  

Bedre ressourceudnyttelse og mere innovation 

Tidligere har opgaveløsning været mere ‘klassisk’, hvor man har haft 

sine egne opgaver og sager. Den fælles opgavepulje og centrale plan-

lægning skaber en mere jævn opgavefordeling – både medarbejdere 

og enheder imellem, men også i løbet af året. ”Vi bruger vores data til 

at lave ressourceprognoser. Vi ved for eksempel, at i forårsmåneder-

ne peaker feriepengesagerne. Og så mander vi op,” siger Pernille 

Sefort. 

Ledelsen har således fået mulighed for at prioritere ressourcerne på 

tværs af organisationen, så ressourcerne bruges dér, hvor de giver 

mest værdi. Samtidig er det blevet muligt at koble faglig og økonomisk 

fremdrift i opgaveløsningen og dermed også effektivisere løbende, så 

ressourcerne frigøres til kerneopgaverne. Tavlemøderne og KPI’erne 

er samtidig med til at fremme innovationen og en kultur med fokus på 

præstationerne. 

”En styrke er, at man får overblik over alle de forbedringstiltag, som 

medarbejderne hele tiden melder ind. Hvis vi får mange henvendelser 

om et særligt brev, vi har sendt ud, kunne det så være, at vi skulle se 

på, om brevet er skrevet, så det er til at forstå? Og så har vi nogle 

folk, der kigger på, hvilke nye idéer, vi går videre med. Vi har en data-

base med gode idéer. Sådan nogle ting arbejder vi med på kryds og 

tværs,” siger Pernille Sefort. 

Den datadrevne måde at arbejde på giver også mulighed for at lære 

af de bedste, ved at bruge benchmarking i så vid udstrækning som 

muligt. Som Pernille Sefort siger: ”Vi prøver at se, hvordan det kan 

være, at en given enhed er meget mere effektiv på telefonen end 

andre. Det er jo rigtig interessant – at lære af de bedste.” 

 

 

 

 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i top menuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Sæt kerneopgaven i centrum og følg op 

Som ATP’s erfaring viser, skal en strategi omsættes til konkrete mål 

for den enkelte, hvis den skal leve – som medarbejder skal man kun-

ne se sig selv og sine daglige opgaver i strategien.  

I den forbindelse er det centralt, at institutionens kerneopgaver altid er 

i centrum, når strategien nedbrydes og operationaliseres. Det giver 

mulighed for at følge bedre op på såvel de konkrete mål, som de pro-

cesser, der skaber resultaterne.  

Samtidig giver det mulighed for at koble økonomien med den faglige 

fremdrift, hvilket giver grundlag for at kunne prioritere ressourcer 

løbende og effektivt. Viden om opgaveløsningen og arbejdstidens 

anvendelse er derfor central, så den løbende prioritering kan ske på 

et oplyst grundlag. 

”I ATP tidsregistrerer vi al vores tid, og vi deler vores dag ind i forskel-

lige tidskoder og processer – arbejdspakker kalder vi dem. Vi bruger 

det til at finde ud af, hvad tingene skal koste, så vi kan sende regning-

erne de rigtige steder hen. Og så bruger vi det til at finde ud af: er vi 

egentlige effektive, er vi konkurrencedygtige? Det kan vi så have 

nogle gode, interne dialoger om,” siger Pernille Sefort. 

På den måde kan den opbyggede viden om arbejdstiden anvendes 

konkret til at synliggøre barrierer for en effektiv og smidig opgave-

varetagelse. Samtidig kan data bruges til at lave præcise prognoser 

for ressourcebehovet, så arbejdet kan tilrettelægges bedst muligt.  

Meningsfulde mål kan også danne grundlaget for benchmarking, så 

de gode erfaringer spredes og leder til endnu bedre præstationer. 

 

 

 

 

Få chefer og medarbejdere ombord 

For at implementere og forankre en strategi er det vigtigt, at hele le-

delsen står bag og kan kommunikere retningen i den daglige ledelse. I 

ATP kommer alle ledere hvert år på strategikursus, ligesom der afhol-

des strategidage for medarbejderne.  

Målet er, at såvel ledere og medarbejdere får strategien ind under hu-

den. ”Vi vil gerne, at ligegyldigt hvor man var ansat, så oplever man 

den samme retning. Det skal også være sådan, at hvis man som kun-

de snakker med en medarbejdere i Frederikshavn, så får man samme 

oplevelse, som hvis man snakker med en medarbejder i Vording-

borg,” siger Lillian Mogensen. 

Der skal dog være plads til lokale forskelle i de mål, der opstilles og 

følges – eller risikeres det, at meningen for den enkelte sættes over 

styr. Det vigtigste er, at der er fokus på de daglige opgaver. En god 

strategi skal nemlig bidrage til, at mest mulig tid bruges på kerneop-

gaven, så organisationen dermed bedst muligt opnår sine strategiske 

mål. ”Det er til gavn for organisationen og for med-arbejderne og ikke 

mindst for borgerne,” slutter Pernille Sefort.   
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  SKAB EN LEVENDE STRATEGI MED  
FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN 

Find mere inspiration 

God arbejdsgiveradfærd på de statslige arbejdspladser er en 

nøgle til at frisætte ressourcer – både økonomiske og menne-

skelige – så de anvendes bedst muligt. 

Du kan læse mere om målbilledet for god arbejdsgiveradfærd 

på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan 

finde mere inspiration til, hvordan god arbejdsgiveradfærd kan 

implementeres i din institution. 

Læs mere om god arbejdsgiveradfærd på modst.dk/ga. 

http://modst.dk/ga

