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Styringsværktøjerne er tænkt som inspiration og er inddelt efter, hvilke
dimensioner af enkel og værdiskabende styring de understøtter, selvom de
ikke alle kan isoleres til kun at tilhøre én dimension.
Værktøjerne er beskrevet med udgangspunkt i den styringsvirkelighed, der
typisk eksisterer for en mellemleder eller fagchef i en offentlig institution.
Bilaget henvender sig primært til ledere, der er nye i forhold til arbejdet
med styring, men kan anvendes af alle der arbejder med styring.
Vælg de værktøjer der skaber værdi for din styring
Det er vigtigt at vælge det eller de værktøjer, der skaber værdi for din
enhed eller institution og tilpasse dem jeres behov og opgaver.
Udvalget af styringsværktøjer i dette bilag er ikke en komplet liste af
værktøjer, der skal til for kunne bedrive enkel og værdiskabende styring.
Hvis et styringsværktøj ikke giver mening eller gør din styringsopgave
bedre, så find et andet eller fokuser på de værktøjer, der fungerer for dig
og din enhed.
Fortæl os om dit bedste styringsværktøj
Hjælp os med at finde de bedste og mest værdiskabende
styringsværktøjer. Fortæl os om dine erfaringer med at bruge værktøjerne
fra dette bilag eller et andet styringsværktøj, som du har glæde af. Så
bruger vi gerne jeres erfaringer i den løbende udvikling af
styringsværktøjerne. Skriv til styring@modst.dk .
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STRATEGISK STYRINGSÅRSHJUL
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Det strategiske styringsårshjul giver overblik over de løbende processer i
forbindelse med formulering af den strategiske retning i strategi, mål- og
resultatplaner, arbejdsprogrammer og ressourceallokeringen. Årshjulet
viser også kadencen for opfølgning på mål mv. og eventuel justering heraf
samt justering af eksempelvis budgettet.

Som leder kan du bruge det strategiske styringsårshjul til at få overblik
over de processer i din institution, der vedr. jeres strategi og
implementeringen heraf. Figur 1 viser det strategiske styringsårshjul
og sammenhængen mellem strategi, mål, budget og det årlige
arbejdsprogram.

Værktøjet kan styrke den strategisk styring og være med til at forankre og
holde fokus på institutionens strategi i din enhed. Styringsårshjulet, der er
vist i figur 1, viser de overordnede processer og kan suppleres af mere
detaljerede årshjul for budgetprocesser og personalerelaterede emner,
som lønforhandlinger, afholdes af MUS/PULS mm. samt faglige processer
og milepæle.
Figur 1: Strategisk styringsårshjul

Styringsårshjulet viser de tre år man hele tiden skal have blik for i sit
strategiske arbejde og er inddelt i årets fire kvartaler. De tre ringe
viser følgende: Inderst er det forgange år, i midten er det
igangværende år og yderst er det kommende år.
I 1. kvartal evalueres det forgange år og årsrapporten afleveres.
Samtidig går du i gang med årets arbejdsprogram, hvis institutionen
bruger det, eller som minimum nogle konkrete opgaver, som du ved
du kan igangsætte. Efter hvert kvartal aflægges der typisk en
kvartalsrapport, hvor der følges op på årets mål og fremdriften i
arbejdsprogrammet, hvor du som leder skal sikre en eventuel
tilpasning. Samtidig kan man i 2. kvartal gå i gang med at fastlægge
eller justere strategien for det kommende år, som så danner grundlag
for en drøftelse af det kommende års mål og resultater i 3. kvartal.
I 4. kvartal, når målene for det kommende år er fastlagt, udarbejder
du arbejdsprogram og budget for det kommende år med baggrund i
de strategiske overvejelser og målsætningen for det kommende år.

Læs mere her:
https://www.modst.dk/ledelse/strategisk-styring/
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MÅL- OG RESULTATPLAN
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Mål- og resultatplanen er et kort og fokuseret dokument, som
forventningsafstemmer og beskriver styringsrelationen mellem
departement og styrelse. Mål- og resultatplanen beskriver få og klare mål
for kerneopgaven med udgangspunkt i institutionens strategi og lister de
vigtigste mål og opgaver for den kommende periode – det er ikke en
udtømmende liste over alle institutionens opgaver. Det er desuden en
fordel, hvis målene er rettede mod de resultater og effekter, som kommer
borgere og virksomheder til gavn.

Det er ikke nogen let øvelse at formulere klare og gode mål og
samtidig sikre en solid opfølgning herpå. En velkendt metode i
målformulering er, at mål skal være SMARTe.

For at et mål giver værdi er det vigtigt, at der skabes et rum for læring, som
en del af opfølgningen. Derfor er det vigtigt at aftale proces, hyppighed og
handling på baggrund af målopfølgningen for ledelsen og relevante
medarbejdere.

Når du sætter mål er det for at skabe et strategisk fokus på netop den
eller de opgave(r), som målet vedrører. Det er dog vigtigt at være
opmærksom på, at fokusering ikke ender med fiksering. I
målformuleringen er det derfor vigtigt, at helheden i opgaven
overvejes, så man undgår uhensigtsmæssig fiksering på kun ét aspekt
af opgaven eller en enkelt målgruppe.

Figur 2: Sammenhæng mellem strategi, mål og arbejdsprogram via dialog

Strategi, mål og resultater

Dialog mellem direktion,
lederne og medarbejderne

Arbejdsprogram

Det indebærer, at mål er enkle, og at det er tydeligt, hvornår et mål er
opfyldt. Det indebærer ligeledes, at målene er Specifikke, Målbare og
Tidsbestemte/afgrænsede. Målene skal være Accepterede af
medarbejderne, og de skal være ambitiøse, men Realistiske at nå.

Det er vigtigt at overveje, hvilke opgaver der er egnede til målstyring,
og hvilke der ikke er. I de tilfælde, hvor ét mål ikke kan favne en hel
opgave, er det vigtigt at være bevidst om begrænsningerne i målet.
Dialogen mellem ledere og medarbejdere om målenes formulering er
med til at sikre accept af mål og faglig fremdrift på den opgave målet
vedrører. Ligeledes skal målene formuleres, så der kan følges op på
dem med tilgængelig og pålidelige data.

Læs mere her:
https://www.modst.dk/ledelse/strategisk-styring/maal-ogresultatstyring-i-staten/
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ARBEJDSPROGRAM
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Arbejdsprogrammer eller enhedskontrakter har til formål at nedbryde
institutionens samlede strategi og målbeskrivelserne i mål- og
resultatplanen til konkrete aktiviteter og arbejdsopgaver for din enhed.
Herigennem bliver det tydeligt både for medarbejdere og ledere, hvordan
din enhed bidrager til at løse institutionens kerneopgaver.

Arbejdsprogrammer giver overblik og kan bruges til den løbende
opfølgning på fremdriften på enhedens opgaver.

Figur 3: Kvartalsafrapportering på arbejdsprogram

Det gode arbejdsprogram oplister enhedens opgaver og de
kvartalsvise milepæle for opgaverne. For driftslignende opgaver vil
det typisk være nemmere at opstille milepæle, som fokuserer på
effekt, mens det for policy lignende opgaver typisk er vanskeligere, og
arbejdsprogrammet vil derfor ofte bestå af mere kvalitative
aktivitetsmål.
I figur 4 er et uddrag fra et arbejdsprogram med aktivitetsmål. Her er
der opstillet succeskriterier for hvert projekt, og der er fastlagt hvilke
milepæle, projekterne skal nå for hvert kvartal. Derudover er der
lavet estimater for tidsanvendelse på opgaverne, så man kan se hvor
meget de fylder i enhedens opgaveportefølje.

Det er vigtigt, at du som leder løbende følger op på de fastlagte mål,
aktiviteter og opgaver, som der skal eksekveres på. Herigennem får
du føling med fremdriften i kontorets opgaver, og om I kan levere de
ønskede resultater til tiden. Figur 3 er et eksempel på en
kvartalsafrapportering på et arbejdsprogram fra en enhed til en
direktion.

Figur 4: Arbejdsprogram
Aktivitet

Projekt

Beskrivelse

Succeskriterium

Q1

Q2

Q3

Q4

Timebudget

Policy/
Analyse

Bedste praksis
kerneopgaver

Initiativet har til formål at
designe bedste praksis for
styring af kerneopgaver.

Der er udarbejdet og
pilotimplementeret
styringsmodeller.

Afdækning af
tværgående
kerneopgaver og
valg af pilot.

Workshops med
pilotinstitutioner.

Workshops med
pilotinstitutioner.

Implementering
og vejledningsmateriale

1100

Udvikling

Det gode årshjul og
økonomiprocesser

Bedste praksis ift. årshjul
på økonomiprocesser og
roller.

Bedre økonomistyring
pba. Af bedre processer
og klare roller.

Indsamle bedste
praksis pba.
afklaring og
workshops.

Udarbejde
inspirationsmateriale.

Offentliggørelse
og
implementering

Implementering
og sparring.

500
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TAVLESTYRING
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Tavlestyring er et driftsledelsesværktøj, som kan bruges til at styre opgaver
og aktiviter i din enhed. Værktøjet kan fungere som en daglig
ledelsesplatform, hvor der skabes synlig prioritering, fremdrift og udvikling
af opgaverne i dialog med medarbejderne. Derudover giver tavlemøder
også en mulighed for at komme tættere på medarbejdernes trivsel og en
status på ‘hvordan det går’.

Driftsstyringstavlen kan bruges på til at skabe synlighed og planlægge
opgaver, og hjælper til at opnå en klar og systematisk prioritering af
opgaverne. Tavlen kan bruges ugentligt eller dagligt på korte møder
og tjener desuden til videndeling i enheden og fælles forståelse for
opgaverne. Figur 5 viser en driftsstyringstavle, hvor medarbejderne
markerer deres opgaver, forventet tidsforbrug (farvede kort) og
leverancer (hvide kort) for den aktuelle uge og to uger frem.

Tavlestyring kan bruges både for produktionslignende opgaver, hvor der fx
er en stor volumen af ensartede sager, men kan også fungere til projekter
og ad-hoc opgaver. Tankerne bag tavlestyring stammer fra LEAN-metoden,
men tavler til planlægning og opfølgning kan have mange formater og kan
tilpasses opgavens karakter.
Du kan som leder med fordel arbejde med forskellige tavletyper, som eks.
en driftsstyringstavle, en målstyringstavle og en forbedringstavle.
Tilsammen kan de give dig og dine medarbejdere mulighed for løbende at
følge med i den faglige fremdrift, den løbende opfyldelse af mål og KPI’er
og indsamle forslag til forbedring og udvikling af opgaveløsningen.
Figur 5: Eksempel på driftsstyringstavle
Mandag
Ekstern
deadline

Leverance
(dato)

Intern
deadline

Leverance Leverance
(dato)
(dato)

Elsa

Opgave
(t)

Peter

Opgave
(t)

Frank

Opgave
(t)

Lisa

Opgave
(t)

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Leverance
(dato)

Opgave
(t)

Fredag

Opgave
(t)

Opgave
(t)

Opgave
(t)

De tre tavler spiller sammen. Driftsstyringstavlen sikrer målopfyldelse
og leverer ideer og forbedringer til opgaverne. Målstyringstavlen
leverer mål og retning til driftsopgaverne og forbedringsideer. Og
løbende forbedringstavlen leverer forbedringer til driftsopgaverne og
opfølgning på effekten på målene.

Leverance
(dato)

Opgave
(t)

Opgave
(t)

Opgave
(t)

Opgave
(t)

Opgave
(t)

Løbende forbedringstavlen kan bruges ugentligt til gennemgang af
store og små forbedringsforsalg, som medarbejderne kommer med,
og kan bruges til at facilitere drøftelsen af ideer, der kan være med til
at optimere opgaveløsningen og sikrer at fokus på de løbende
forbedringer fastholdes. Tavlen skaber overblik over igangværende
forbedringstiltag og deres status og bidrager samtidig til prioritering
og fremdrift på forbedringstiltagene.

+2 uge

Leverance
(dato)

Leverance
(dato)

Opgave
(t)

+1 uge

Målstyringstavlen kan bruges fx ugentligt og skaber fokus på
målopfyldelse, KPI’er og resultater ved fx visualisering af fremdrift.
Tavlen kan både bruges til at skabe motivation og til evt. ændringer af
opgaveløsningen, og kan være med til at give input til de løbende
forbedringer og større prioriteringer.

Opgave
(t)

Læs mere her:
https://www.modst.dk/ledelse/effektiv-styring-af-driften/

Opgave
(t)

Opgave
(t)
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LØN- OG OMKOSTNINGSFORDELING
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Ved hjælp af løn- og omkostningsfordelingsværktøjet kan du finde
omkostningerne for de faglige aktiviteter og dermed styre din økonomi via
dine aktiviteter. Løn- og omkostningsfordeling muliggør sammenligning af
omkostninger for dine opgaver og kan bruges som en hjælp til prioritering.

Figur 6 illustrerer, hvordan du kan sammenligne omkostningerne for
kerneopgaverne. Figuren viser, hvordan værktøjet fordeler de
forskellige omkostningstyper i tre trin:

Du kan fx opgøre omkostningerne ifbm. sagsbehandlings- eller
tilsynsopgaver. Forudsætningen herfor er dog, at du kan opgøre de
forskellige omkostninger forbundet hermed.
Moderniseringsstyrelsen har udviklet et værktøj til løn- og
omkostningsfordeling i LDV (det Lokale Data Varehus), som bruges af
mange økonomifunktioner i staten. Løsningen skal sikre en intuitiv, simpel
og tilgængelig understøttelse af behovet for at fordele løn og overhead på
opgaver, og dermed understøtte den aktivitetsbaserede styring.
Figur 6: Løn- og omkostningsfordeling

A) Fordeling af lønomkostningerne til aktiviteterne. De direkte
lønkonteringer samt fordelt løn, vil typisk være et tilstrækkeligt
grundlag for en leder ift. prioritering i den daglige styring.
B) Fordeling af indirekte omkostninger (overhead, fx andre adm.
opgaver, der understøtter varetagelsen af en faglige opgave). På
den får du gennemsigtighed om prisen per opgave på tværs af
kontorer.
C) Fordeling af de generelle fællesomkostninger (støttefunktioner, IT,
generelle ledelsesopgaver mm.) tilføjes her til opgavens
omkostninger Herved fremkommer de totale omkostninger
forbundet med opgaven.
Når A, B og C er fordelt kan den øverste ledelse i hver institution og
koncernledelsen se den fulde fordeling af omkostninger pr.
kerneopgave/aktivitet, hvilket danner grundlag for deres
prioriteringer og beslutninger.
Som mellemleder er det dog ofte tilstrækkeligt, at udføre trin A, for at
kunne prioritere dine faglige opgaver og styre efter aktivitetsniveauet.
Løn- og omkostningsfordelingen kan kombineres med ‘tidstrappen’,
der er beskrevet på næste side. Fordelingen af løn kan beregnes på
flere forskellige måder med udgangspunkt i medarbejdernes
tidsregistrering, som derved kan tjene flere formål.
Læs mere her:
https://www.modst.dk/oekonomi/aktivitets-ogressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
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TIDSTRAPPEN
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Tidstrappen kan bruges til at følge med i, hvordan arbejdstiden anvendes i
din enhed og er et visualiseringsværktøj, som Moderniseringsstyrelsen har
udarbejdet. Tidstrappen illustrerer, hvordan enhedens arbejdstid fordeler
sig på en række kategorier.

Figur 7 viser et eksempel for en enhed for en måned. Der anvendes
følgende ‘tidstyper’:

Tidstrappen kan vise fordelingen mellem registreret arbejdstid og
normtiden for din enhed. Derudover kan den vise forholdet mellem
fravær, faglig og indirekte tid ift. den registrerede tid. Derudover rummer
tidstrappen også muligheden for et endnu mere nuanceret billede af de
arbejdsopgaver, der ligger under faglig tid, hvis man ønsker det. Ligeledes
kan der opstilles ambitioner for, hvor stor en %-del af tiden, der fx skal
anvendes på en konkret opgave, så der løbende at sikres det rette fokus på
enhedens tidsforbrug.

Figur 7: Tidstrappen

1.600
10%
25%

15%

800

En forudsætning for at kunne lave tidstrapper er imidlertid en god
tidsregistreringspraksis, hvor medarbejderne har mulighed for at
registrere tid på de enkelte opgaver.

Hvis din institution ikke indlæser data til rapportering i det lokale
datavarehuse (LDV) findes der et Excel-værktøj, som kan lave
tidstrapper og som du selv kan anvende til opfølgning på tidsforbrug
din enhed. Excel-værktøjet kræver dog, at din institution bruger
systemet mTime til tidsregistrering.

1.200
1.000

Norm: Antal timer indenfor normtid.
% over norm: Andel registrerede arbejdstimer over norm.
Registrerede timer: Antal registrerede timer.
Fraværstid: Andel fraværstimer (sygdom, ferie, afspadsering mm.).
Indirekte tid: Andel timer ikke anvendt direkte på kerneopgaven (fx
interne møder, kurser, frokost mm.).
• Faglig tid: Andel timer anvendt på at løse faglige opgaver, fx tilsyn,
sagsbehandling, analyser, projekter osv.

Moderniseringsstyrelsen har udover tidstrappen to andre værktøjer
som kan bidrage hertil. Hvis din institution indlæser data fra
tidsregistrering i de fællesstatslige systemer kan rapporteringen
dannes automatisk i henholdsvis løn og omkostningsfordelingsværktøjet og i det fællesstatslige rapporteringsværktøj LDV/Power BI.

1.800

1.400

•
•
•
•
•

1.582
1.435

600
60%
400
200
Norm

% over norm

Registrerede timer

Fraværstid

Indirekte tid

Faglig tid

Læs mere her:
https://www.modst.dk/systemer/business-intelligence/
Excel-værktøj til ‘Tidstrappen’ og vejledning kan fås ved at
skrive til styring@modst.dk
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KOMPETENCEOVERBLIK
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Kompetenceoverblikket kan bruges til at skabe overblik over
kompetencerne i din enhed og være med til at vise, om du har den rette
sammensætning af kompetencer til rådighed. Ved at kortlægge dine
medarbejderes nuværende og ønskede kompetencer kan du skabe et
grundlag for at prioriter initiativer og ønsker til kompetenceudvikling. Det
kan også gøre dig skarpere i en rekrutteringsproces, så du får ansat
medarbejdere med de rette kompetencer.

Du kan bruge kompetencematrixen til at få overblik over de
eksisterende kompetencer og områder med udviklingsbehov.

Figur 8: Matrix til kortlægning af kompetencer

Tilskudsadministration
Projektledelse
EU-lovgivning
Budgettering
Dataanalyse

Lone

Peter

Mette

Kompetence

Anders

Medarbejder

Figur 8 viser en kompetencematrix, hvor medarbejderne i enheden er
krydset med de kompetencer man har brug for. Efter en fastlagt skala
vurdere du medarbejdernes kompetenceniveau.
I figuren er de eksisterende kompetencer illustreret med mørkegrøn
udfyldning, og de ønskede kompetencer illustreret med lysegrøn
udfyldning. Hvis feltet er hel mørkegrøn besidder medarbejderen den
pågældende kompetence på højeste niveau, hvis feltet er uden farve,
besidder medarbejderen ingen kompetencer osv. Hvis et eller flere
felter er udfyldt med lys grøn farve, er medarbejderen i gang med at
udvikle den givne kompetence til det niveau man har aftalt.
Brug kompetencematrix for din enhed
Kompetencematricen kan på den måde bruges til at få overblik over,
om man har de nødvendige kompetencer i sin enhed eller om der er
et kompetence-gab. De manglende kompetencer kan enten udvikles
hos de eksisterende medarbejder, alternativt kan det være
nødvendigt at rekruttere dem. På samme måde kan man også bruge
matricen til at se, om sammensætningen af kompetencer er optimal
eller om der er en skævhed i fordelingen af kompetencer. Dette
overblik er fx relevant, når man aftaler kompetenceudviklingsønsker/behov med medarbejderne.
Læs mere her:
https://modst.dk/hr/personaleforhold/kompetenceudvikling/

Kommunikation
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GRUNDBUDGET FOR INSTITUTION OG ENHED
Excel-værktøjet
Hvordan bruger
tildu
‘Tidstr
værktøjet?

Hvad kan værktøjet?
Grundbudgettet bruges af alle statslige institutioner og udarbejdes én
gang årligt forud for årsskiftet og er en opgørelse over institutionens
samlede forventede forbrug for det kommende finansår. Grundbudgettet
afspejler hele din institutions budget for finansåret og er en aggregering af
alle institutionens interne budgetter.
Figur 9 illustrerer sammenhængen mellem din enheds grundbudget, og
det samlede grundbudget for din institution, som er den eksterne
afrapportering til Finansministeriet.
Figur 9: Sammenhæng mellem institutionen og enhedens grundbudget
Grundbudget i mio.
Lønudgifter

Jan Feb

Netto udgift

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

31

30

30

35

35

30

10

37

47

35

35

29

384

5

0

0

3

0

0

0

4

10

0

3

0

25

0
36

0
30

0
30

0
38

0
35

0
30

0
10

0
41

0
57

0
35

0
38

0
29

0
409

Øvrige udgifter
Indtægter

Mar

Grundbudget for styrelsen i 1000 kr.
2542-Økonomi

Periodens Saldo

Periodens
budget

Periodens
afvigelse

164.916

295.274

-130.358

112118-Udgiftsopfølgning mv.

163.341

294.919

-131.578

- 1811 egentlig løn med årsværk

163.341

294.919

1.575

355

575

355

112128-Ledelsesinformation
- 1811 egentlig løn med årsværk
- 1841 merarbejde

1.000

2542-Naturforvaltning

1.220

94.758

113.709

-18.951

112181-Naturbeskyttelse

86.728

106.235

-19.507

- 1811 egentlig løn med årsværk

66.978

86.485

- 2270 Køb af tjenesteydelser i øvrigt

19.750

19.750

112182-Planlovgivning

8.030

7.474

- 1811 egentlig løn med årsværk

2.780

2.224

- 2270 Køb af tjenesteydelser i øvrigt

5.250

5.250

259.674

408.983

Hovedtotal

556

-149.309

Din enheds grundbudget skal gerne afspejle din strategi og kan
anvendes til at forventningsafstemme hvilke ressourcer (løn,
indtægter, omkostninger) der skal anvendes til hvilke aktiviteter. Med
grundbudgettet kan du se, hvor stor en del af det samlede budget, der
er afsat til din enhed. Kendskab til grundbudgettet og din enheds
andel heraf, er en forudsætningen for, at du kan planlægge enhedens
aktiviteter for det kommende år.
I eksemplet (figur 9) kan man se sammenhængen mellem enhedernes
og styrelsens grundbudget på to fiktive enheder. Enhedernes opgaver
er skrevet med kursiv og herunder er budgettet for de enkelte
omkostninger, der alle har faste firecifrede konti, fx ‘personale
omkostninger og lønninger’ eller ‘andre ordinære driftsomkostninger’.
Sammenhæng mellem enhedens og institutionens grundbudget:
• De grønne pile i de interne budgetter peger på fire tal. Tallene
udgør styrelsens forventede lønudgifter i de to enheder og de
pågældende opgaver. De fire grønne pile fører op til tallet 384 mio.
kr. i grundbudgettet, som er styrelsens samlede forventede
lønudgifter.
• På samme måde fører de røde pile fra styrelsens interne budget op
til grundbudgettet. Her er det styrelsens samlede øvrige udgifter
pilene leder op til, som er på 25 mio. kr.
• Den blå pil er en kontrol af enhedernes samlede interne budget og
så summen af styrelsens samlede grundbudget (=nettoudgift).

Læs mere her:
https://www.modst.dk/oekonomi/grundbudget-ogudgiftsopfoelgning/
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PERIODISERING AF DET INTERNE BUDGET
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Ved at periodisere din enheds forventede forbrug aktivt får du mulighed
for løbende at følge op dit forbrug og opdage evt. afvigelser ift. budgettet.
Når du minimerer afvigelserne fra det faktiske forbrug, bliver det nemmere
for dig at have overblik over og styre din enheds økonomi. Således får du et
mere reelt billede af dine udgifter, så du undgår over- eller underforbrug
ved årets afslutning og har mulighed for evt. at omprioritere midler, der
ikke bliver anvendt, til andre formål.

Når du lægger din enheds budget, er det vigtigt, at du periodiserer
det forventede forbrug aktivt. Det betyder, at du skal gøre dig nogle
overvejelser om de aktiviteter du planlægger for året, hvornår de
finder sted og hvor stort et forbruget der er forbundet hermed. Hvis
du fx ved, at lønudgifterne i maj måned bliver høje, fordi I får travlt
med at lave tilsyn og gennemføre større projekter, så skal de
overvejelser være afspejlet i din enheds budget, som illustreret i figur
10.

Værktøjet understøtter de kvartalsvise udgiftsopfølgninger og tilhørende
afvigelsesforklaringer, som har til formål at understøtte ledelsen og give
viden om, hvorfor forbruget har udviklet sig anderledes end forventet. En
viden der også kan anvendes, når du skal lægge næste års budget, hvis du
fx har erfaret, at prisen på dine opgaver stiger og der derfor er brug for
flere ressourcer til næste år eller en omprioritering mellem opgaverne.

Hvis du periodiserer det forventede forbrug fladt henover året, som
illustreret ved den (flade) røde streg i figur 10, så bliver afvigelserne
mellem det budgetterede forbrug og det realiserede forbrug for
store.

Figur 10: Periodisering af det interne budget

Værktøjet kan også hjælpe dig til at lave færre afvigelsesforklaringer,
når din institutions økonomifunktion indsamler kontorernes bidrag til
de kvartalsvise udgiftsopfølgninger, da der er større sandsynlighed
for, at der er budgetteret tættere på det faktiske forbrug.

Statsligt budgetsystem fra 2019
I løbet af 2019 vil Moderniseringsstyrelsen udrulle et fællesstatsligt
budgetsystem, som kommer til at sætte strøm til budgetlægning- og
budgetopfølgningsprocessene. Systemet er designet, så du som leder
og budgetansvarlig kan anvende systemet direkte, når du lægger dit
budget.

Læs mere her:

https://www.modst.dk/oekonomi/budgettering
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Klar strategisk retning

Effektiv styring af driften

Sammentænkt intern og ekstern finansiel styring

Tillidsbaseret og resultatorienteret kultur
Solidt styringsgrundlag
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PRÆSTATIONSLEDELSE
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Præstationsledelse kan være med til at sikre, at medarbejderne løbende
udvikler sig, og at deres arbejdsindsats bedst muligt understøtter
arbejdspladsens
kerneopgaver.
Præstationsledelse
understøtter
motivationen i organisationen og det er derfor vigtigt med en systematisk
og struktureret tilgang, der sætter de rette rammer. Hvordan præstationer
anderkendes er imidlertid mangfoldig og afhænger af den enkelte
medarbejder. Der kan eksempelvis tildeles øget ansvar, nye opgaver, ros
eller løn.

Du kan arbejde systematisk og struktureret med præstationsledelse
via de elementer, der er illustreret i figur 11. Dette gøres ved hjælp
af klare forventninger, en vurdering af medarbejdernes præstationer,
fokus på kompetenceudvikling, løbende feedback og anderkendelse.

Figur 11: Præstationsledelse

… opstiller klare forventninger til medarbejderne

… vurderer medarbejdernes præstationer på en
måde, som giver mening i forhold til
opgaveløsningen
… har fokus på medarbejdernes
kompetenceudvikling
… giver løbende ærlig og konstruktiv feedback på
præstationer og udvikling

… anerkender de gode præstationer

Som leder kan du følge med i dine medarbejderes motivation,
samarbejde, videndeling, arbejdspres, balance mellem arbejds- og
privatlivet osv. med månedlige 1:1 samtaler.
Der kan desuden følges op på præstationer og udvikling i PULS- eller
medarbejderudviklingssamtaler (MUS) ved en årlig proces, hvor der
udarbejdes klare mål og udviklingsplaner for hver medarbejder. Her
kan en personlighedsprofil være nyttig baggrundsviden, der også kan
anvendes i forbindelse med sammensætning af teams og lignende.
Når man bruger præstationsledelse er det vigtigt, at man udarbejder
nogle kriterier for vurdering af medarbejderne, der fastsættes med
udgangspunkt i organisationens mål og strategi. Kriterierne kan være i
form af individuelle eller teambaserede mål, der udspringer direkte
fra organisationens operationelle mål, og/eller de kan beskrive de
kulturelle værdier og den adfærd, der vurderes at understøtte
opgaveløsningen, og derfor ønskes fremmet i organisationen.
Som leder gennemfører du altid samtalerne med dine
medarbejderne. Samtidig vil der være en tværgående proces i
institutionen, hvor præstationer vurderes på tværs og niveauet for
anerkendelse afstemmes.

Læs mere her:
https://www.modst.dk/ledelse/praestationsledelse/
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AFDÆKNING AF STYRINGSBEHOV
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Afdækningen af dine styringsbehov kan bruges til at skabe klarhed over,
hvilke områder, du skal fokusere mest på i din styring og hvor den skaber
mest værdi. Med dine styringsbehov, menes de mål, aktiviteter, ressourcer
mm., som du har brug for at følge, for at kunne afdække risici og træffe
beslutninger.

Som leder kan du afdække dine styringsbehov ved at liste dine
arbejdsopgaver/aktiviteter og forholde dig til, hvilke risici der knytter
sig til hver enkel aktivitet og hvilke informationer du har brug for, for
at styre disse.

Når man afdækker sine styringsbehov, bliver det synligt hvor kompleks
eller omfattende en arbejdsopgave/aktivitet kan være at styre, hvis der er
mange parametre at styre på og hvis opgaven er risikofyldt. På samme
måde synliggøres mindre komplekse og risikofrie opgaver som du, som
leder, ikke skal bruge tid på at følge op på eller have detaljeret
ledelsesinformation på. Afdækningen hjælper dig med at prioriterer din
styringsopgave, og gøre den så enkel og fokuseret, som muligt.
Figur 13: Model for afdækning af styrings- og databehov

Figur 13 viser en model for afdækning af styringsbehov og de
tilhørende databehov. Afdækningen skal tage udgangspunkt i de
arbejdsopgaver/aktiviteter, som du har i din enhed, men det er
sandsynligvis ikke alle aktiviteter, der har et decideret styringsbehov.
Ligeledes er det vigtigt at understrege, at nogle aktiviteter rummer
flere styringsbehov end andre og kræver et mere omfattende
datagrundlag at styre på.
Hvis du fx arbejder med tilsyn, så kan du have et strategisk
styringsbehov ift. et mål, der formuleret i en mål- og resultatplan, om
at nedbringe antallet af lovovertrædelser. Derudover kan du have et
styringsbehov ift. at styre antallet af tilsynssager, hvor lang tid det
tager at udarbejde en afgørelse osv. På samme måde vil der også
knytte sig et behov for at styre dit budget til tilsynsopgaverne og de
personaleressourcer, der anvendes på at gennemføre tilsynene.
Når du har fået overblik over dine styringsbehov er det nemmere at
forholde sig til hvilke data, der er brug for i din ledelsesinformation
og/eller hvilke andre informationer, som fx ad hoc analyser, som du
har brug for at få udarbejdet.

Læs mere her:
https://www.modst.dk/ledelse/ledelsesinformation/
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SAMMENHÆNGENDE LEDELSESINFORMATION
Hvad kan værktøjet?

Hvordan bruger du værktøjet?

Når du som leder har afdækket dine styringsbehov, er du også blevet klar
over, hvilken ledelsesinformation du har brug for. Som leder har du typisk
brug for at få information om alle dine aktiviteter i relation til
strategi/målopfyldelse, faglig fremdrift, økonomi og HR – og gerne i en
sammenhæng, hvor data for de fire parametre er koblet med hinanden.

Sammenhængende ledelsesinformation kan du som leder få på flere
måder og afhænger bl.a. også af, hvordan det understøttes i din
institution. Nogle af de data, som du styrer efter, har du måske selv
adgang til i din enhed, andre vil typisk blive leveret i et ensartet
format fra en stabsfunktion, som økonomi og HR. De faglige data
kommer typisk fra fx et sagsbehandlingssystem, som du eller flere
enheder benytter, hvor I skal være enige om, hvilke data det skal
levere, så I kan sammenligne fx sagsproduktion på tværs.

Når du fx krydser faglige data og økonomi kan du få information om
omkostningerne ved at løse en konkret opgave. Du kan også krydse faglige
data, som fx antal behandlede sager eller gennemførte tilsyn, med timer
anvendt på opgaven, og derved få et tal for produktiviteten eller
tidsforbruget på en gennemsnitlig sag eller tilsyn. Disse oplysninger kan
bruges til planlægning og budgettering af personaleressourcer eller en
prioritering mellem opgaver.
Har du fx ledelsesinformation om fravær i din enhed kan du holde det
sammen med data for målopfyldelsen og faglig fredrift og derved se om
der kan være en sammenhæng her.
Figur 14: Ensartet registreringspraksis på tværs af styringsbehov

HR

Økonomi

Drift

Strategi

Sygefravær
Over/merarbejde
etc.

Realiseret
forbrug
Budgetafvigelse etc.

Sagsbehandling
Ekspeditionstide
r etc.

Målopfyldelse

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Som illustreret i figur 14 forudsætter sammenhængende
ledelsesinformation både på enheds- og institutionsniveau, at data fra
forskellige kilder kan sammenstilles for herigennem skabe større
værdi, end hvis de enkelte datasæt blev fremstillet hver for sig. Det
anbefales derfor, at man sammentænker de enkelte
registreringsrammer i systemerne med aktivitet (fx tilsyn), som
anvendes som bindeleddet på tværs, og dermed giver et fuld billede
af de parametre, som der styres på ift. den konkrete opgave.
Fordelen ved at sammentænke registreringsrammen og præsentere
den samlet er, at der gives et fælles styringsgrundlag på tværs af en
institution og fælles forståelse af datakvalitet.
Alternativet til at sammenkoble data i en sammenhængende
registreringsramme og fx koblet i et fælles ledelsesinformationssystem, er at få ledelsesinformation i separate rapporter om HR,
økonomi osv. og derefter holde dem i enheden eller i forbindelse
med dialog med ledelsen. Andre gange vil det være en blanding.

Læs mere her:
https://www.modst.dk/ledelse/ledelsesinformation/d
en-sammenhaengende-registreringsramme/
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