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Summary 
Most managers have experienced that the implementation of major organizational change is difficult and 

requires leadership to achieve support.  Being managers in the public sector we have both experienced and 

been responsible for such changes – merging organizations, centralizing major tasks and establishing 

shared service centers. Especially establishing shared service centers has caught our attention since it 

seems hard to gain external support for these organizations. 

These observations lead us to the main question of this thesis: 

What challenges concerning legitimacy appear establishing shared service centers, and how do the decision 

makers handle these challenges? 

The legitimacy challenges appear when the stakeholders do not appreciate the decision of the shared 

service center and find the implementation of it justified.  Our theoretic approach is on managing 

organizational legitimacy and draws primarily on works by DiMaggio and Powell, Mark C. Suchman, Jacob 

Torfing and Agneta Karlsson.  

We examine four public shared service centers – from the idea was born over the analysis- and decision 

phases to the implementation of the centers. The shared service centers are the Copenhagen Municipality 

“KoncernService”, the two centers in the Danish government administration; “Statens Administration” and 

“Statens It” and the independent public authority “Udbetaling Danmark”. 

We have studied the actions and attitudes of the decision makers by examining a large number of 

documents and by doing qualitative interviews with high level informants of each shared service center. 

We have focused on revealing and understanding the legitimacy challenges and the legitimization 

strategies that were performed. The analyses were done case by case and by comparing the findings and 

tendencies of the four cases. 

The analyses have shown that establishing the four shared service centers were all challenged at their 

legitimacy. The most important challenges were: 

 Lack of input legitimacy and pragmatic legitimacy. All customer organizations – the stakeholders - 

were at some point involved in the process leading to establishing the shared service centers but 

there was no real or only little influence on the actual decision.  The stakeholders had only little 

influence on the governance of the shared service centers and the financial gains are still to be seen 

in the two shared service centers of the Danish government administration. 

 Lack of output legitimacy. Most of the shared service centers had severe problems producing the 

immediate output that was expected on quality, gains etc.  

The decision makers have used different strategies in order to handle the legitimacy challenges. The most 

important legitimation strategies were: 



MPG – 2013 
Masterprojekt 
 
 
 

 Anne Heckscher Niebuhr 
  Annette Heckscher 

 

 

 
3 

 

 Mimetic and coercive isomorphism. The idea was imported from successful other organizations and 

the implementation could be enforced, if needed. 

 Gaining and maintaining legitimacy 

o “Buying” legitimacy by giving influence on the shared service center and concrete financial 

gains 

o Defining an irresistible goal addressing political decision makers 

o Communicating by promoting the shared service center to be the right solution to achieve 

the goal and thereby convince  the stakeholders   

o Monitoring quality in order to conform to demands  

o Restructuring in order to repair legitimacy. 

In these ways the initiating decision makers have tried to gain and maintain support of the decision and the 

implementation of the shared service centers. The four centers still exist – and the legitimacy is still 

challenged. 

Our thesis finally leads to assumptions on how leaders and decision makers, who want to establish shared 

service centers or likewise centralized tasks, could address the legitimacy challenges   
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1. Indledning 
De fleste ledere oplever, at det er vanskeligt at gennemføre forandringer, og at det kræver en særlig 

ledelsesmæssig indsats at opnå følgeskab og opbakning til større organisatoriske ændringer. Vores 

udgangspunkt for dette masterprojekt er, at vi er offentlige ledere i en tid, der er præget af store og 

hyppige organisatoriske forandringer. Lad os nævne nogle eksempler: 

Igennem de senere år er der sket en række reformer i den offentlige sektor. Med kommunalreformen1 i 

2007 blev der gennemført en gennemgribende forandring af det kommunale landskab, hvor 271 kommuner 

blev reduceret til 98, amter blev til regioner, og der blev flyttet rundt på opgaver mellem kommuner, 

regioner og stat. Politi- og domstolsreformen er også fra 2007, og her blev antallet af politikredse og 

retskredse væsentligt reduceret til færre, men større enheder, og samtidig blev der flyttet rundt på opgaver 

og ansvar. Og endelig den lidt ”blødere” kvalitetsreform fra 2009/10, hvor målsætningerne var en forbedret 

service til borgerne, en klarere ansvarsfordeling i den offentlige ledelse samt større ansvarlighed og 

gennemskuelighed i opgaveløsningen. 

Omstruktureringer og fusioner i en mindre skala præger også den offentlige sektor. Ministerier opstår og 

nedlægges ved regeringsrokader mv. fx Familie- og Forbrugerministeriet, der blev oprettet i 2004 og 

nedlagt igen i 2007. I ministerierne lægges styrelserne sammen eller skifter ressortområde. Der har fx 

været styrelsesfusioner i Finansministeriet, Transportministeriet, Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet 

og senest i Beskæftigelsesministeriet. Også i den regionale sygehusstruktur og i universitetsverdenen 

foretages fusioner og flyttes rundt på områder og opgaver.  

En gennemgående tendens i mange af forandringerne er ønsket om at opnå stordriftsfordele, 

effektiviseringer og specialisering via centralisering og en øget digitalisering. Dette er også kommet til 

udtryk ved, at der i løbet af de sidste 10-15 år er oprettet flere og flere administrative fællesskaber2. 

Fællesskaberne startede i den private sektor blandt større virksomheder, men i begyndelsen af 00’erne 

fulgte staten efter og begyndte at oprette fællesskaber inden for ministerområderne. New Public 

Management (NPM) bølgen havde sat en række forhold på dagsordenen, herunder markedsgørelse af 

opgaveløsningen (kilde: C3, p. 6 og 11), output-fokusering samt en generel professionalisering af den 

offentlige sektor (Greve og Hood). Administrative fællesskabers styringsmodel ud fra en NPM-tankegang er 

tidligere undersøgt (Dela).  

Vi har begge oplevet ovenstående typer af forandringer i vores respektive lederstillinger. Vi har været med 

til at centralisere stabsfunktioner, fusionere styrelser, etablere og implementere administrative 

fællesskaber mv. Vi kommer således ikke tomhændede ind i dette projekt – vi har en lang række erfaringer 

med ledelse af forandringer med i bagagen.   

                                                           
1
 Også benævnt strukturreformen. 

2
 Nogle steder også benævnt Shared Service Centre. 



MPG – 2013 
Masterprojekt 
 
 
 

 Anne Heckscher Niebuhr 
  Annette Heckscher 

 

 

 
7 

 

Etablering af administrative fællesskaber har særligt vakt vores interesse. Der er tilsyneladende en evig 

kritik af og en vedvarende mistro til disse fællesskaber – både artikuleret af medarbejderne i og af brugerne 

af de administrative fællesskaber. De fleste kritikere siger noget i denne retning3: 

”Det er blevet meget mere besværligt – der er lang vej derind” 

”Hvor bliver omkostningsbesparelsen af?” 

”Vi sander til i kontrolopgaver – opgaverne glider tilbage” 

”Hvor er vores mulighed for indflydelse?” 

Midt i denne reform- og forandringstid undrer vi os over, at lige netop de administrative fællesskaber 

møder så massiv modstand. Oprettelsen af fællesskaberne er begrundet ud fra rationelle målsætninger om 

omkostningsbesparelser, højnelse af faglighed, stordriftsfordele og frigørelse af ressourcer til 

kerneopgaver. Argumenter som de fleste bureaukrater i den offentlige sektor kan knytte an til.   

Samtidig ved vi også, at etableringen af de administrative fællesskaber er en stor organisatorisk forandring, 

hvor der flyttes opgaver, ressourcer og medarbejdere mellem enheder og/eller organisationer. Der er tale 

om radikale forandringer og magtudøvelse, som ifølge den svenske legitimitetsforsker Agneta Karlsson vil 

medføre legitimitetsudfordringer, (Karlsson p. 67).   

1.1 Læsevejledning 

Efter nærværende indledning (kapitel 1) følger problemformulering og afgrænsning i kapitel 2. Projektets 

metode og empiribehandling fremgår af kapitel 3. Herefter følger et afsnit om de anvendte 

legitimitetsteorier i kapitel 4, der afsluttes med et kort analyseappliceringsafsnit. 

Opgavens hovedindhold, de gennemførte analyser, er struktureret som følger: Først kommer tre kapitler 

med dybdegående analyser af de i alt 4 cases: Københavns Kommunes KoncernService i kapitel 5, Statens 

Administration og Statens It, der begge behandles i kapitel 6 samt Udbetaling Danmark i kapitel 7. Dernæst 

følger kapitel 8, der indeholder en komparativ analyse af de 4 cases.  

I kapitel 9 konkluderes på opgavens problemformulering, og herefter foretages en kort perspektivering i 

kapitel 10 inklusive læringspunkter for ledere, der måtte komme til at stå med lignende udfordringer.  

Kapitel 11 er fortroligt og vedrører de studerendes egen ledelsesmæssige udvikling i masterprojektet.  

Appendiks A er litteraturlisten. 

Appendiks B er oversigten over anvendt skriftligt empirimateriale. 

Appendiks C er et eksempel på interviewguide anvendt til informant interviews. 

Appendiks D er et eksempel på kodeskabelon af interviews. 

Appendiks E indeholder en anonymiseret informantoversigt. 

Appendiks F indeholder en oversigt over tabeller og figurer.  

                                                           
3
 Egne oplevede udsagn hos kollegaer, samarbejdsparter og øvrigt netværk. 
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2. Problemformulering og afgrænsning 
Vores interesse for vanskelighederne ved at gennemføre de forandringer, som etableringen af 

administrative fællesskaber indebærer, leder os frem til følgende problemformulering: 

Hvilke legitimitetsudfordringer opstår ved etableringen af administrative fællesskaber, og hvordan er de 

forsøgt håndteret af beslutningstagerne? 

Med administrativt fællesskab menes ”en konsolidering af den administrative opgavevaretagelse fra flere 

organisationer eller fysiske lokationer i en organisatorisk enhed af en vis størrelse” Denne definition er 

inspireret af Finansministeriet (kilde: C1, p. 28), men er uden Finansministeriets indlagte formål vedrørende 

kvalitet og effektivisering. 

Vi har udvalgt følgende 4 administrative fællesskaber som cases: Københavns Kommunes KoncernService, 

Statens It, Statens Administration og Udbetaling Danmark. Vi har udvalgt netop disse 4 administrative 

fællesskaber, fordi 1) deres historik og organisatoriske kontekst er forskellig, 2) de er de største 

fællesskaber i dansk offentligt regi, 3) de har et blandet omdømme, og 4) de eksisterer fortsat. Opgaven 

forholder sig ikke til, at der er forskel i de opgaver, som de 4 administrative fællesskaber løser. Det er selve 

centraliseringen af opgaverne, der interesser os. 

Begreberne ”legitimitet”, ”legitimitetsudfordringer” og ”håndtering” er nærmere beskrevet og defineret i 

teoriafsnittet.  

Vi analyserer legitimitetsudfordringerne og deres håndtering set ud fra synsvinklen hos de initiativtagende 

organisationer og deres beslutningstagere.  Det betyder for det første, at vores fokus er på de 

administrative fællesskabers eksterne legitimitetsudfordringer i relation til kundeorganisationerne4 og ikke 

de administrative fællesskabers interne ledelsesmæssige legitimitetsudfordringer i relation til 

medarbejderne.  

For det andet betyder det, at problemstillingen alene iagttages ud fra opfattelsen hos de initiativtagende 

organisationer og deres beslutningstagere. Vi undersøger ikke opfattelser og synspunkter hos de 

opgaveafgivende kundeorganisationer og deres beslutningstagere, ledere og medarbejdere mv. Det ville 

have været relevant at undersøge deres opfattelser også, men har ligget uden for opgavens rammer.  

Etableringen af hvert administrativt fællesskab omfatter i denne opgave følgende faser: 

Idéfasen – dvs. fasen, hvor idéen om at centralisere en række opgaver i et administrativt fællesskab opstår. 

Analysefasen – hvor idéen undersøges nærmere mhp. formulering af beslutningsgrundlag. 

                                                           
4
 Med ”kundeorganisationer” menes de organisationer, der afgiver opgaver og ressourcer til det administrative 

fællesskab. Hver case indeholder en beskrivelse af de relevante aktører, herunder organisationer.     
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Beslutningsfasen – beslutningen om etableringen af det administrative fællesskab træffes. 

 

Implementeringsfasen – fællesskabet oprettes og overtager opgaver og medarbejdere fra 

kundeorganisationerne. 

Opgaven omfatter ikke de administrative fællesskabers driftsfase, men der kan være pointer fra analyserne, 

der peger frem mod denne fase.  

Denne opgave besvarer ikke spørgsmålet om, hvordan etableringen af administrative fællesskaber 

fremadrettet kan og skal legitimeres. Men opgavens rundes af med en perspektivering i kapitel 10, hvor vi 

kommer med en række opmærksomhedspunkter, som kan iagttages af andre ledere, der står over for at 

skulle etablere administrative fællesskaber og/eller centralisering af opgaver. 
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3. Metode 
 

3.1 Videnskabsteoretisk og metodisk udgangspunkt 

Denne opgave har et socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk udgangspunkt.  Det vil sige, at opgavens 

metode for vidensproduktion tager afsæt i, at viden er menneskeskabt, og at der findes forskellige 

opfattelser og variationer af denne viden, alt afhængigt af ”øjnene der ser”. Disse opfattelser er 

konstrueret ud fra den konkrete persons baggrund, kultur, historie og øvrige kontekst. Modsat den 

positivistiske videnskabsteori vil et socialkonstruktivistisk udgangspunkt ikke hævde, at der findes en 

universel virkelighed eller sandhed, der kan iagttages.  Al viden er socialt konstrueret og kontingent5. 

”Socialkonstruktivismens udgangspunkt er kort sagt, at den sociale virkelighed aldrig er organiseret i 

entydige årsager og effekter” (Esmark, Laustsen og Åkerstrøm Andersen). 

Det betyder, at opgavens pointer og konklusioner om administrative fællesskaber og legitimitet ikke 

nødvendigvis er alment gyldige. Opgavens viden er formet ud fra vores valg af cases, skriftligt materiale og 

interviews, herunder informanternes virkelighedsopfattelser. Valg af andre cases, andet materiale eller 

andre informanter kunne have resulteret i andre konklusioner om administrative fællesskaber og 

legitimitet. Denne opgave forsøger således ikke at skabe en evidensbaseret sandhed.  

Med dette udgangspunkt har vi belyst de 4 udvalgte administrative fællesskabers legitimitetsudfordringer 

og håndteringen heraf. Det er gjort både via skriftlige materialer og gennemførte interviews. Vi er bevidste 

om, at vi også selv er aktører i disse cases, jf. afsnit 3.3 nedenfor. Vores erfaringer og opfattelser, som vi 

dels havde med ved starten af dette masterprojekt, og dels har opbygget undervejs, påvirker det, vi ser, og 

den viden, som blev skabt i projektet.  

Vores produktion af viden om administrative fællesskaber er endvidere drevet af ønsket om at forstå 

empirien. Opgaven opstiller og tester ikke teoretiske hypoteser. De i opgaven anvendte teorier bruges til at 

forklare og perspektivere empirien gennem de særlige ”blik”, som teoriernes begreber og sammenhænge 

kan anvise. 

Endelig er vores analyser bagudskuende. Vi beskriver og forsøger at forstå og forklare hændelser og 

handlinger i de 4 cases, som udspiller sig i tidsrummet fra 2006 og frem til medio 2013.  

3.2 Empiri 

Der er anvendt såvel skriftligt kildemateriale samt kvalitative interviews i denne opgave. De skriftlige 

kildematerialer har en god evne til at lagre informationer. De ændrer sig ikke så let, og de glemmer ikke. 

Omvendt er det ikke alt, der bliver skrevet ned. Og ikke alle skriftlige dokumenter er tilgængelige. Det 

                                                           
5
 Definition: Alt kunne have været anderledes (Esmark, Laustsen og Åkerstrøm Andersen, 2005). 
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skriftlige materiale er derfor suppleret med kvalitative interviews med personer, som har en meget stor 

indsigt i de hændelser, handlinger og beslutninger, som de skriftlige materialer ikke dækker. 

Tilgængeligt skriftligt materiale og interviews med nøglepersoner danner det empiriske grundlag for 

opgaven. Det betyder imidlertid ikke, at materialet og interviews giver et komplet billede af de 4 cases.  

Skriftligt kildemateriale 

Vi har indsamlet tilgængeligt skriftligt materiale for hvert administrativt fællesskab vedrørende idé-, 

analyse-, beslutnings- og implementeringsfaser. Ved første gennemlæsning af de skriftlige materialer har vi 

set et gennemgående mønster i etableringen af de administrative fællesskaber: Idéen fødes, derefter 

igangsættes en eller flere analyser, analyserne fører frem til en eller flere beslutningsrunder, ved godkendt 

beslutning igangsættes implementering. 

Materialerne er ikke fuldstændige i deres informationsdækningsgrad for de 4 cases. For idéfasen har vi fx 

ikke kunnet finde noget tilgængeligt materiale for nogen af casene. Endvidere er materialerne vedrørende 

beslutningsfasen langt fra fyldestgørende. Det kan skyldes, at der ikke nødvendigvis har været produceret 

skriftlige materialer, eller at disse er fortrolige og derved ikke er offentligt tilgængelige. Vi har overvejet at 

søge aktindsigt i disse materialer, men har valgt at afstå fra det for at undgå modvilje mod projektet. Det 

indsamlede skriftlige kildemateriale er omfattende, indeholdende mere end 100 dokumenter, notater og 

rapporter, men ikke fuldstændigt. Appendiks B indeholder en dokumentfortegnelse over anvendt skriftligt 

materiale og den i opgaven anvendte referencenummerering i kildehenvisningerne. 

Det er væsentligt at pointere, at det skriftlige kildemateriale også er behandlet kildekritisk (Ankersborg, 79). 

Dokumenterne er hovedsageligt udarbejdet af beslutningstagere, der aktivt har arbejdet for realiseringen 

af det administrative fællesskab, og indholdet af disse dokumenter vil være farvet heraf. Dokumenter, som 

måtte være udarbejdet af modstandere eller kritikere af de administrative fællesskaber, har med enkelte 

undtagelser ikke været tilgængelige for os. I forhold til at beskrive og forklare legitimitetsudfordringerne og 

deres håndtering, betyder det, at vi alene kan anskue det igennem det materiale, som beslutningstagere, 

der har arbejdet for etablering af det administrative fællesskab, har udformet.   

Tabel 1 Indsamlede dokumenter om etableringen af fællesskaberne 

 Idéfase Analysefase Beslutningsfase Implementeringsfase 

Udbetaling DK Ingen 
Resumé af 

analyser 

Kommuneaftaler, lovforslag 

mv. 

”Sådan vil vi gøre”-rapport 

samt lovforslag mv. 

Kbh. Kommunes 

KoncernService 
Ingen Hovedrapport 

Indstilling til Økonomiudvalg 

og Borgerrepræsentationen 

Powerpoints fra ansvarlig 

projektleder 

Statens It og 

Statens 

Administration 

Ingen Hovedrapport Ingen  
Sporadisk information til 

kunder  
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Interviews 

Vi har valgt at anvende det kvalitative, semistrukturerede interview som interviewform og har brugt Kvales 

syv stadier i en interviewundersøgelse som metodisk retningsgivende (Kvale, 1997, p.95). Interviewene har 

taget udgangspunkt i den fastsatte problemformulering og med henblik på at opnå konkret viden.  

Interviewene er gennemført ud fra en interviewguide, der har taget afsæt i de anvendte legitimitetsteorier. 

Interviewguiden er vedlagt som Appendiks C. Informanterne fik ikke udleveret interviewguiden på forhånd, 

men alle informanterne havde inden interviewet fået oplyst de overordnede interviewtemaer. Der har 

været tale om kvalitative interviews, hvor der er spurgt ind til såvel handlinger, forestillinger som 

holdninger. Desuden fik informanterne også et antal mere åbne spørgsmål. Herved har vi også søgt at få 

adgang til en viden fra informanterne, hvor det ikke har været teorien og de af os udvalgte temaer, der har 

været bestemmende.  

Med udgangspunkt i ”hullerne” i de skriftlige materialer har vi interviewet 2-3 informanter for hvert 

administrativt fællesskab. Informanterne er udvalgt ud fra deres deltagelse i idé-, analyse-, beslutnings- og 

implementeringsfaserne. Til hver fase har vi interviewet mindst en informant, som på topledelsesniveau 

har haft væsentlig indsigt og indflydelse på etableringen af det administrative fællesskab.  

Informanterne har alle været på ”initiativ-siden”, forstået sådan, at de alle har været initiativtagere, 

projektledere eller topledere i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre. Det er altså 

elite-interviews ”med personer, der er ledere eller eksperter” (Kvale og Brinkmann 2009, 167). Metodisk 

har vi lagt vægt på, forud for disse interviews, at sætte os grundigt ind i alt tilgængeligt baggrundsmateriale 

om de enkelte cases for ikke at spilde kostbar interviewtid med søgen efter svar, som allerede var 

tilgængelige for os. Interviews med personer fra kundeorganisationerne, er fravalgt, jf. afgrænsningen i 

vores problemformulering. 

 

Alle interviews er optaget og efterfølgende delvist transskriberet i en kodningsskabelon. Eksempel på 

kodningsskabelon er vedlagt som Appendiks D. Alle informanter var positivt indstillet overfor at bidrage til 

vores undersøgelse, og interviewene blev gennemført i en åben og imødekommende stemning. 

Informanterne har efterfølgende fået analyseafsnittene i høring med henblik på at sikre, at vi har forstået 

deres informationer i overensstemmelse med deres opfattelser, samt for at få eventuelt supplerende 

oplysninger. 

Interviewene er anvendt i de udførte analyser. Vi har valgt at anonymisere informanterne for at sikre dem 

fortrolighed, jf. Appendiks E. Vores vejleder har indsigt i vores informanters identitet, og hvis ønsket, vil 

denne blive formidlet til censor ved den mundtlige prøve. Selve optagelserne af de udførte interviews kan 

alene udleveres til vejleder og censor på opgaven. 
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Tabel 2 Oversigt over informanternes indsigt6 

 Idéfase Analysefase Beslutningsfase Implementeringsfase 

Udbetaling DK Informant 1 (I1) Informant 1 (I1) Informant 1 (I1) Informant 2 (I2) 

Kbh. Kommune 

KoncernService 

Informant 3 (I3) Informant 3 (I3) Informant 3 (I3) Informant 3 (I3) 

Informant 4 (I4) 

Statens It 

Informant 5 (I5) 

Informant 7 (I7) 

Informant 5 (I5) 

Informant 7 (I7) 

Informant 5 (I5) 

Informant 6 (I6) 

Informant 7 (I7) 

Informant 5 (I5) 

Informant 6 (I6) 

Informant 7 (I7) 

Statens 

Administration 

Informant 5 (I5) 

Informant 7 (I7) 

Informant 5 (I5) 

Informant 7 (I7) 

Informant 5 (I5) 

Informant 6 (I6) 

Informant 7 (I7) 

Informant 5 (I5) 

Informant 6 (I6) 

Informant 7 (I7) 

 

Interviews og de skriftlige materialer er efterfølgende sammenholdt med henblik på at verificere 

interviewenes reliabilitet. Der er konstateret meget stor overensstemmelse mellem skriftlige materialer og 

interviews. Desuden har vi vurderet interviewenes konsistens i forhold til, om de opfylder det, vi ønskede at 

undersøge. Med risiko for at overse egne blinde pletter, så mener vi, at interviewene lever op til deres 

formål om at supplere det skriftlige materiale, og at vores empiri samlet set udgør et tilstrækkeligt grundlag 

for opgavens konklusioner. 

3.3 De studerendes forforståelser 

Baggrunden for vores interesse i administrative fællesskabers legitimitetsudfordringer bygger som nævnt i 

indledningen også på vores egne erfaringer. 

Den ene af os har arbejdet i Finansministeriet i de år, hvor overvejelserne om administrative fællesskaber 

for alvor tog fart. Endvidere har hun i en årrække via sin nuværende arbejdsplads været kunde i Statens 

Administration og fra kundesiden oplevet såvel styringsmæssige, kvalitetsmæssige som økonomiske 

udfordringer som følge af etableringen. 

Den anden af os har været med til at etablere HK’s fælles administrative center, senere har hun arbejdet 

som konsulent for KoncernService og som kontorchef samme sted. Derved har hun indblik i administrative 

fællesskabers udfordringer oplevet indefra, herunder deres ”egenfortælling” og selvforståelse. 

Ovenstående erfaringer har givet os en viden om udfordringerne ved etablering af administrative 

fællesskaber – og dermed også dannet inspiration for valg af emne og problemformulering. I forhold til  

opgaven indebærer vores erfaringer dog også en risiko for, at denne viden kommer til at være styrende for 

vores analyser af problemstillingen. Vi har dog forsøgt at være bevidste om at disse forforståelser 

undervejs.  

                                                           
6
 Forkortelse (citat: Ix) og (kilde: Ix) anvendes ved hhv. citater fra og kildehenvisninger til interviews. 
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4. Teori 

4.1 Legitimitetsbegrebet 

Vores teoretiske nøglebegreb for at forstå udfordringerne i forhold til etableringen af administrative 

fællesskaber er legitimitet.  

Legitimitetsbegrebets opståen knytter sig til nationalstatens anvendelse af magt og autoritet i forhold til 

borgerne. Oplysningsfilosoffen John Locke (1632–1704) udtalte om politisk legitimitet, at: ”political 

legitimacy derives from popular explicit and implicit consent of the governed” (Kilde: Wikipedia om John 

Locke). Politisk legitimitet er et nødvendigt grundlag for, at et system – i et demokrati i form af en 

demokratisk valgt regering – kan regere borgerne og landet.  

Anders Hanberger (Hanberger, p.274) har en lignende definition af legitimitet: “Legitimacy refers to citizens 

support for a policy, order and regime. It is the equitable, not the legal, meaning... disengage legitimacy 

from formal institutions and relate legitimacy more to political actions or inactions.” (vores 

fremhævninger). Borgerne skal eksplicit og implicit yde støtte og samtykke, for at en politik, beslutning eller 

ledelse kan betegnes som legitim. Støtten og samtykket ydes, hvis borgerne opfatter dem som retfærdige. 

Hanbergers definition af legitimitet knytter mere an til selve handlingen eller mangel på handling (dvs. 

passivitet) end til den formelle institution, jf. nedenfor. 

Strategien, ”ordningen”, bliver legitim, når den betragtes som gyldig af dem, hvis handlinger reguleres af 

den (Karlsson, p. 75-76). Grundtanken er, at ledelsen, som efterstræber legitimitet, kan gennemtvinge en 

strategi med magt, lokke med belønninger, ty til relationer, som er solidaritetsbaserede, men det vil ikke 

skabe en stabil forandring. Ledelsens handlingsrum begrænses af behovet for, at forandringen må opfattes 

som legitim, for at den håndfast vil blive efterlevet (Karlsson, p. 108).  

 

Økonomen og sociologen Max Webers legitimitetstypologi fra 1920’erne er klassisk inden for 

samfundsvidenskaben. Weber beskriver 3 typer af legitimitetsstrategier, som magthaverne kan anvende til 

at retfærdiggøre deres magtudøvelse (Karlsson, p. 82-83, Scott, p. 151): 

 Tradition, hvor det er et systems veletablerede og historiske traditioner og sociale strukturer, der 

skaber legitimiteten. Monarkiet er et eksempel på en institution, der har traditionel legitimitet. 

 Karisma, hvor det er den enkelte persons, fx en leders eller en beslutningstagers, unikke 

egenskaber, der skaber legitimiteten. Det kan være i form af personens intelligens, karisma og/eller 

charme. Et eksempel på dette er Steven Jobs, stifter og forhenværende leder af Apple.   

 Legal-rational, hvor det er et systems formelle love og regler, der skaber legitimiteten. Eksempler 

på den legale-rationelle legitimitet er hierarkiet og bureaukratiet.  

 

Mark C. Suchman (Suchman, p.574) definerer legitimitet som: “A generalized perception or assumption that 

the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://en.wikipedia.org/wiki/Consent_of_the_governed
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norms, values, beliefs, and definitions......Legitimacy represents an umbrella evaluation that, to some 

extent, transcends specific adverse acts or occurrences; thus, legitimacy is resilient to particular events, yet 

it is dependent on a history of events.” (vores fremhævninger). 

 

Ifølge Suchman skal en handling for at være legitim være ønskværdig, korrekt eller passende inden for de 

gældende normer, værdier, overbevisninger og definitioner. Disse normer, værdier mv. er ikke alment 

gyldige, men socialt konstrueret i den pågældende kontekst. Legitimitetsopfattelsen kan godt variere alt 

efter, hvilke værdier og normer, der i øvrigt er gældende i den pågældende kontekst. Dvs. at det, der er 

legitimt i den statslige styringsmodel og i de statslige organisationer og deres institutionelle kontekst godt 

kan være illegitimt i Københavns Kommune og dens organisationer og institutionelle kontekst.  

 

I konteksten ligger også, at legitimiteten er formet af en række hændelser, dvs. er historisk betinget, og at 

den derfor er modstandsdygtig over for enkeltstående begivenheder. Legitimiteten har således en iboende 

modstandskraft og styrke, idet ressourcer tildeles legitime organisationer. 

 

I sin bog om strategiske arenaer definerer Kurt K. Klausen (Klausen, p.71-72) legitimitet således:   

 

”Det man i virkeligheden kæmper om på alle arenaer, hvis vi abstraherer alle enkelt grunde op til den 

begrundelse, de hver især kan afledes af, er legitimitet, støtte og opbakning til at foretage sig noget 

bestemt… Legitimitet forstået som det, at relevante andre tror på, at noget er legitimt, dvs. retligt eller 

moralsk gyldigt, retfærdiggjort og anerkendelsesværdigt”. ”Men det interessante er, at det, som giver 

legitimitet, er noget forskelligt på de forskellige arenaer, ligesom det er det i forskellige sektorer – det 

afhænger af konteksten” (vores fremhævelser). 

 

En definition, der efter vores opfattelse, har inspiration fra både Hanberger, Weber og Suchman.  

4.2 Strategiske forandringsprocesser og legitimitet 

Svenske Agneta Karlsson har studeret legitimitetsproblematikker i forbindelse med gennemførelse af 

strategiske forandringer. Hendes udgangspunkt er, at alle strategiske forandringsprocesser involverer 

magtudøvelse, og at håndteringen af legitimitetsudfordringer derfor er en væsentlig aktivitet i ledelsen af 

strategiske forandringer som fx beslutningen om og implementeringen af administrative fællesskaber. 

Ledelsen har ikke nødvendigvis legitimitet til at gennemføre forandringen.  

Karlsson definerer legitimitet som opfattelsen af rigtigheden og retten til at foretage de pågældende 

forandringer/beslutninger (Karlsson, p. 67). Om legitimitet skriver Karlsson endvidere, at den både er 

magtens forudsætning og udgør magtens og handlerummets grænse og begrænsning. 

Ifølge Karlsson er legitimitet både en begrænsning og en ressource.  Som en ressource skaber legitimitet 

frihed til at opnå en ønsket forandring (Karlsson, p.67). Legitimitet som ressource er ikke statisk, den 

tildeles på baggrund af fortløbende handlinger. Vi vil derfor undervejs i analyserne have fokus på 
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beslutningstagernes handlinger i de enkelte faser og deres betydning for den samlede legitimitet i forhold 

til etableringen af det administrative fællesskab. Karlsson skriver samtidig, at legitimitet er en problematisk 

ressource, idet interessenter vurderer konkrete handlinger forskelligt, jf. i øvrigt også Suchman. Desto flere 

interessenter i konteksten, des sværere er det at opnå legitimitet. Og derved opstår eller forøges 

legitimitetsudfordringen. Vi vil i den komparative analyse se efter forhold i konteksten og blandt 

interessenterne, der kan forklare ligheder og forskelle i legitimitetsudfordringerne i vores cases. 

4.3 Legitimitet som ressource og institutionel legitimitet  

Suchman beskriver to retninger inden for legitimitetsforskningen: 

 

 Legitimitet som operationel ressource: En organisations topledelse kan agere og handle for at opnå 

legitimitet til deres beslutninger. Det er en legitimitet, der rækker indefra og ud. Inden for denne 

retning befinder Hanberger og Karlsson sig efter vores vurdering. 

 Den institutionelle legitimitet: Her er legitimiteten indlejret i organisationen og dens institutionelle 

kontekst – dvs. strukturer, regler, normer, praksisser og kulturer. Denne legitimitetsretning 

udspringer af den institutionelle teori, hvor Scott definerer institutioner som: “Institutions are 

comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated 

activities and resources, provide stability and meaning to social life” (Scott, p. 48). Den 

institutionelle legitimitet går udefra og ind. Her befinder Webers traditionelle og legal-rationelle 

legitimitetsformer sig efter vores vurdering. 

Suchman placerer sig selv midt i mellem de to retninger. Han er enig med institutionalisterne i, at 

institutioner, strukturer, normer mv. grundlæggende er konstituerende for en organisations liv og 

legitimitet, men han fastholder også ledelsens mulighed for at søge legitimitet som en vigtig ressource.  

Suchman opdeler legitimitet i 3 hovedtyper: Pragmatisk, moralsk og kognitiv. Typerne er inspireret af 

Webers typologi.  

Pragmatisk/relationel legitimitet  

Den pragmatiske (relationelle) legitimitet baserer sig på de relevante modtageres egeninteresse i 

beslutningen. Det kan være i form af konkrete gevinster, ”exchange” legitimitet eller ved indflydelse, 

”influence” legitimitet. Ved at legitimiteten hviler på modtagerens egeninteresse, adskiller den pragmatiske 

legitimitet sig fra både den moralske og kognitive legitimitetskategori, jf. nedenfor. Suchman anfører 

endvidere, at pragmatisk legitimitet kan ”købes” ved at overføre håndgribelige ydelser til interessenterne.  

Moralsk/normativ legitimitet 

Den moralske (normative) legitimitet er baseret på modtagerens positive opfattelse af organisationen og 

dens aktiviteter, henset til de for fællesskabet gældende værdier og normer. Dvs. der er tale om en værdi- 

og normbaseret legitimitetsform, der adskiller sig fra den pragmatiske legitimitets egeninteresse. 

Legitimiteten opstår enten gennem organisationens resultater og output, ”consequential” legitimitet, 
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gennem dens metoder og processer, ”procedural” legitimitet eller gennem organisationens strukturelle 

placering, ”structural” legitimitet, jf. også Webers traditionelle legitimitet. 

Kognitiv legitimitet 

Den kognitive legitimitet handler om, hvorvidt organisationen opfattes som nødvendig eller uundgåelig på 

et mere uudtalt plan. Organisationen og dens handlinger skal være forståelige og ”give mening” for 

modtageren, ”comprehensibility” legitimitet – dvs. legitimiteten afhænger af organisationens evne til at 

skabe forståelse for sammenhænge – være plausibel og måske endda blive taget for givet, ”taken for 

granted” legitimitet. Organisationens aktiviteter skal opfattes som meningsfulde og forudsigelige – og 

organisationen som nødvendig. 

Suchmans legitimeringsstrategier, ”legitimacy management” 

Den pragmatiske og moralske legitimitet kan opnås, men mistes også hurtigt igen, ved konkrete handlinger 

og vurderinger. Den kognitive legitimitet er mere subtil/implicit, og den kan derfor være vanskeligere at 

opnå og manipulere.  Dvs. jo længere væk fra den pragmatiske legitimitet, desto mere ”uvirkelig” bliver 

legitimiteten, og desto vanskeligere bliver det at ændre på den.  Men når den kognitive legitimitet er 

etableret, er den selvforstærkende. 

Suchman understreger endvidere betydningen af kommunikation i topledelsens legitimitetsskabelse: ”Like 

most cultural processes, legitimacy management rests heavily on communication – in this case, 

communication between the organization and its various audiences” (Suchman, p. 586). Kommunikationen 

er altså en selvstændig og væsentlig strategi i legitimitetsskabelsen, hvilket vi vil inddrage i analyserne.  

Suchman skelner mellem tre hovedudfordringer, som man kan stå overfor i relation til ledelse af legitimitet: 

At skulle opnå, fastholde eller reparere legitimitet.  

 At opnå legitimitet kræver, at der skabes overensstemmelse med omgivelsernes krav, idealer og 

modeller (Suchman, p. 600). En organisations behov for at opnå legitimitet opstår grundlæggende i 

to forskellige scenarier. Enten ved at organisationen er helt nyskabende på aktivitetsområdet, eller 

ved at en ny organisation træder ind på en kendt scene. Ved etableringen af administrative 

fællesskaber er det opnåelsen af legitimitet for en ny organisation, der er relevant.  

 At fastholde legitimitet kræver evnen til at opfatte forandringer og til at overvåge og reagere, når 

det er nødvendigt.  

 At reparere legitimitet er en vanskelig opgave, idet strategien beror på omfanget af legitimitetstab 

og den aktuelle situation. Reparationen kan indbefatte benægtelse, undskyldninger og 

retfærdiggørelse. 

 

Det er især opnåelse af legitimitet, der er relevant i forbindelse med etablering af administrative 

fællesskaber, men fastholdelse og reparation af legitimiteten kan også blive relevant undervejs i 

fællesskabernes etableringsfaser.  
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I tabel 3 kobles Suchmans 3 legitimitetstyper med de 3 situationsbestemte udfordringer til en række 

legitimitetsstrategier. 

Tabel 3 Suchmans legitimeringsstrategier  

 
Opnå Fastholde Reparere 

Pragmatisk 

 Kommunikation 

K
o

m
m

u
n

ik
a

ti
o

n
 

”Køb” – overfør ydelser 

Udvælg markeder og 

interessenter 

Promover 

Tilpas til omverdenens 

behov 

Overvåg meninger 

Beskyt samarbejdsrelationer 

og netværk 

Afvis 

Udvikl 

overvågningssystemer 

Moralsk 

Tilpas til normer og 

værdier 

Definer mål 

Overbevis 

Overvåg etik 

Beskyt ansvarlighed 

Undskyld 

Retfærdiggøre 

Omstrukturere (tage 

afstand) 

Kognitiv 
Tilpas til forbilleder 

Institutionalisér 

Overvåg fremtidsperspektiver 

Beskyt antagelser 

Forklar 

Kilde: Suchman samt planche fra faget Strategisk Ledelse på MPG foråret 2012, Steffen Löfvall, samt egne tilføjelser. 

4.4 Institutionel legitimitet via rationaliserede myter og isomorfisme 

Meyer & Rowan anvender begrebet ’rationaliserede myter’ eller ‘rationelle institutionelle myter’, som er 

defineret som ”..moderne samfund er fyldt med institutionelle regler, der fungerer som myter, som 

udpeger forskellige formelle strukturer som rationelle midler til at nå ønskværdige mål” (Meyer og Rowan), 

jf. også Scotts definition af institutioner ovenfor.  

DiMaggio og Powell fremfører ligeledes, at rationalisering og professionalisering gennem bureaukratier 

resulterer i øget homogenisering af institutioner. De fremhæver endvidere, at institutioners behov for at 

opnå omverdenens legitimitet er en drivende kraft bag organisationsudvikling. Så snart en række 

institutioner har etableret sig i et organisatorisk felt, så opstår et interessant paradoks: Beslutningstagere 

udformer deres institutioner tiltagende homogene og ens, mens de samtidig foretager forandringer.  

Mellem institutioner skabes derfor ensartethed eller isomorfi.  

Den institutionelle isomorfisme opdeles i tre former, tvangsmæssig, mimetisk og normativ isomorfisme.  

Tvangsmæssig isomorfisme er offentlige myndigheders påvirkning og indflydelse på virksomheder (private 

som offentlige) – ofte udøvet gennem formel lovgivning og/eller forvaltningen af regler. Den 

tvangsmæssige isomorfisme kan også forekomme mere normativ eller uformel ved en myndigheds tydelige 
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overtalelse eller diktering af en ønskværdig handling, metode eller tilstand. Isomorfismen opstår ved 

institutionernes efterlevelse af lovgivningen eller tilpasningen til det ønskværdige eller attraktive. 

Mimetisk isomorfisme. Når institutioner oplever flertydighed, eller der opstår usikkerhed i deres 

omgivelser, kan de vælge at modellere sig selv med udgangspunkt i andre institutioner. Institutionerne 

”mimer” eller efterligner andre institutioners måde at handle eller være på – disse opfattes som ”det 

eneste rigtige at gøre” uanset konteksten. Det skyldes, at de institutioner, hvor der kopieres fra, opleves 

som legitime og succesfulde, og de bliver derved opfattet som hensigtsmæssige at modellere. Opfattelsen 

af succes er ikke nødvendigvis understøttet af empiri. Institutioner ændrer sig for at bringe sig selv i 

overensstemmelse med omgivelserne og feltets normer og handlemåder. Brug af konsulentfirmaer og 

koncepter herfra styrker denne isomorfisme. 

Normativ isomorfisme er den indflydelse, som professionelle, uddannelser eller faglige standarder kan øve 

på institutioner. Ensartetheden opstår, idet de individer, der skal designe og udføre 

organisationsforandringer, er skolet på en ensartet måde. Fx vil bureaukrater designe bureaukratier.  

 

4.5 Legitimitet i procesmæssig forstand 

Jacob Torfing beskæftiger sig med netværksstyring, hvor der er behov for omfattende grad af tværgående 

koordination (Torfing, p. 68). Her er det en udfordring at skabe gennemsigtige styringsprocesser med 

inddragelse af ressourcer og viden.  Torfing beskriver 3 forskellige måder, hvormed der i den offentlige 

styring kan sikres støtte og opbakning, legitimitet, blandt relevante parter (Torfing, p. 74-76): 

 Input-legitimitet: Når der skabes støtte og opbakning ved at sørge for, at alle relevante og berørte 

parter har haft mulighed for at komme med input og påvirke udfaldet. 

 Throughput-legitimitet: Styringsprocessen lever op til en række normative krav om 

gennemsigtighed, procedurel retfærdighed og demokratisk deliberation. 

 Output-legitimitet: Når den offentlige styring virker, og befolkningen vurderer, at resultatet er 

positivt og ønskværdigt. 

Torfings legitimitetsformer er oplagt at anvende i analysen af den faseopdelte etablering af de 

administrative fællesskaber. 

Der er et betydeligt overlap mellem Torfings og Suchmans legitimitetsbegreber. Det gælder fx indflydelsens 

betydning, som optræder både i Torfings input-legitimitet og i Suchmans pragmatiske legitimitet. 

Fællestræk finder vi også mellem Torfings throughput-legitimitet og output-legitimitet og Suchmans 

moralske legitimitet. Og Torfings procestilgang belyser i nogen grad det, som Suchman beskriver i 

udfordringerne ved at opnå, fastholde og reparere legitimiteten.  

I nedenstående tabel er Torfings tre legitimitetsbegreber appliceret i forhold til relevante faser i 

etableringen af de administrative fællesskaber.  
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Tabel 4 Torfings legitimitetsformer appliceret i forhold til etableringen af et administrativt fællesskab 

 Definition Analysefasen Beslutningsfasen Implementeringsfasen 

In
p

u
t-

le
gi

ti
m

it
e

t 

Støtte og opbakning 

opnås, når alle 

relevante parter har 

haft mulighed for at 

komme med input 

og påvirke udfaldet. 

Alle berørte 

organisationer har 

haft mulighed for at 

komme med input 

og yde påvirkning af 

analysen. 

Alle organisationer har 

haft mulighed for at 

komme med input til 

beslutningen om 

etableringen af det 

administrative 

fællesskab. 

Alle organisationer, der vil 

blive kunder, har haft 

mulighed for at komme 

med input til 

implementeringen af det 

administrative fællesskab. 

Th
ro

u
gh

p
u

t-
le

gi
ti

m
it

e
t 

Kvaliteten af den 

proces, der 

omsætter input til 

output, herunder 

gennemsigtighed, 

procedurel 

retfærdighed og 

demokratisk 

deliberation. 

Analyseprocessen 

lever op til 

normative krav om 

gennemsigtighed, 

retfærdighed og 

grundighed. 

Beslutningsprocessen 

lever op til normative 

krav om åbenhed, 

gennemsigtighed og 

omhyggelighed. 

Implementeringsprocessen 

lever op til normative krav 

om gennemsigtighed, 

ensartethed og tempo. 

O
u

tp
u

t-

le
gi

ti
m

it
e

t 

Når beslutningen 

virker, og 

resultaterne 

opfattes positive og 

ønskværdige 

Analysens resultat 

opfattes som et 

hensigtsmæssigt og 

korrekt billede af 

den konkrete 

situation. 

Beslutningen om 

etableringen af det 

konkrete administrative 

fællesskab opfattes 

som positivt og 

ønskværdigt. 

Implementeringen af det 

administrative fællesskab 

lever op til de resultater, 

som beslutningen og 

analysen stillede i udsigt. 

 

4.6 Applicering af teorierne  

Med inspiration fra Klausen er legitimitet i denne opgave defineret som: 

”At de initiativtagende beslutningstagere opnår støtte og opbakning til beslutningen om og 

implementeringen af et administrativt fællesskab hos de relevante kundeorganisationer”.  

Det vil omvendt sige, at der kan opstå legitimitetsudfordringer, når denne støtte og opbakning ikke opnås, 

og når kundeorganisationerne ikke finder, at beslutningen om og implementeringen af det konkrete 

administrative fællesskab er retfærdiggjort og ønskværdigt. Med denne definition lægger vi vægt på den 

strategiske legitimitet, dvs. de initiativtagende beslutningstageres opnåelse af legitimitet og håndtering af 

legitimitetsudfordringer i forbindelse med etableringen af de administrative fællesskaber. Men vi vil i 

analyserne også komme ind på den institutionelle konteksts betydning for legitimiteten.   
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Af de gennemgåede legitimitetsteorier følger også, at aktørbegrebet i analyserne både omfatter individer 

og grupper af individer (fx beslutningstagere og grupper af beslutningstagere) samt institutionelle aktører7  

i form af organisationer mv. Det vil fremgå af analyserne, hvornår der er tale om, hvilken type af aktører. 

Vi anvender de gennemgåede teorier om legitimitet til at analysere og forstå legitimitetsudfordringernes 

opståen og håndteringen heraf i forbindelse med etableringen af administrative fællesskaber. Konkret 

gøres dette ved, at der fortages en analyse af hvert fællesskab (case), hvor følgende spørgsmål besvares 

med inddragelse af teorierne: 

- Hvilke legitimitetsudfordringer opstår?  

- Hvorfor opstår disse legitimitetsudfordringer?  

- Hvordan er legitimitetsudfordringerne blevet håndteret?  

Case-analyserne er struktureret efter de 4 faser (idé, analyse, beslutning og implementering), der indgår i 

etableringen af det administrative fællesskab. I tabel 5 er teoriens begreber appliceret i forhold til 

etableringsfaserne i form af relevante legitimitetstemaer.   

Tabel 5 Applicering af teorier  

Fase Legitimitetstemaer Teori 

Idé 
Ophav til idéen, herunder argumenter for 
oprettelse af administrativt fællesskab. 

Rationaliserede myter 
Isomorfisme 

Analyse 

Inddragelse og indflydelse for relevante 

organisationer, der omfattes af det administrative 

fællesskab. 

Gennemsigtighed mv. i analyseproces 

Input- og pragmatisk legitimitet 
 
 
Throughput-, pragmatisk og 
moralsk legitimitet 

Beslutning 

Inddragelse og indflydelse for relevante 

organisationer, der omfattes af det administrative 

fællesskab. 

Gennemsigtighed mv. i beslutningsproces. 

Beslutningsresultat, herunder argumentation for 

beslutningen. 

Tilslutning og støtte til beslutning om etablering af 
det administrative fællesskab og om det opleves 
som positivt og ønskværdigt blandt relevante 
organisationer. 

Input- og pragmatisk legitimitet 
 
 
Throughput- og pragmatisk 
moralsk legitimitet 
 
Output-legitimitet 
Kognitiv legitimitet 

Implementering 

Inddragelse og indflydelse for relevante 

organisationer, der omfattes af det administrative 

fællesskab. 

Input- og pragmatisk legitimitet 
 
Throughput-, pragmatisk og 
moralsk legitimitet 

                                                           
7
 Her er ikke tale om institutioner, som defineret af Scott – men om organisationer.  



MPG – 2013 
Masterprojekt 
 
 
 

 Anne Heckscher Niebuhr 
  Annette Heckscher 

 

 

 
22 

 

Fase Legitimitetstemaer Teori 

Gennemsigtighed mv. i implementeringsproces, 

herunder kommunikation. 

Implementering af det administrative fællesskab, 

herunder om det lever op til de resultater, som 

beslutningen og analyserne stillede i udsigt. 

Output-legitimitet 
Moralsk og kognitiv legitimitet 

 

Med udgangspunkt i case-analyserne foretages herefter en komparativ analyse af forskelle og ligheder i 

fællesskabernes legitimitetsudfordringer og deres håndtering. Den komparative analyse er struktureret 

med udgangspunkt i de gennemgåede teorier:  

Uanset at vore cases er ”de 4 store offentlige administrative fællesskaber”, så er kontekst og aktører 

forskellig fra case til case. Har disse forhold haft indflydelse på legitimitetsudfordringerne i de 4 cases, jf. 

Agneta Karlsson?  

Etablering af administrative fællesskaber kan opfattes som en rationaliseret myte i forhold til at opnå 

stordriftsfordele og effektivisering. Organisationer kommer derigennem til at ligne hinanden. Kan teorien 

om institutionel isomorfisme belyse, om behovet for at opnå omverdenens legitimitet har været 

medvirkende til denne énsgørelse?  

Kan der med udgangspunkt i Torfings procestilgang identificeres ligheder og forskelle i udfordringer 

vedrørende input-, throughput- og outputlegitimitet?  

Kan vi vha. Suchman’s blik for legitimitet som både institutionel og operationel ressource uddybe og forfine 

forståelsen af forskelle og ligheder i de specifikke legitimitetsudfordringer og deres konkrete håndtering, 

herunder anvendelsen af legitimeringsstrategier? 
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5. Case analyse af Københavns Kommunes KoncernService 

 

5.1 Beskrivelse af case 

I det følgende gennemgår vi casens kontekst og forløb og beskriver deltagende aktører og deres interesser. 

Kontekst 

Københavns Kommune er Danmarks største kommune og næststørste offentlige arbejdsplads8, der 

beskæftiger i alt ca. godt 40.000 medarbejdere (kilde: B18). Kommunen var relativt upåvirket af 

kommunalreformen (kilde: B19), men var ligesom resten af landet i midten af 00’erne præget  af en 

økonomisk højkonjunktur, der gjorde det vanskeligt at finde og fastholde kvalificerede medarbejdere.  

Som for den øvrige del af den offentlige sektor var der fokus på at reducere 

administrationsomkostningerne og dermed flytte midler fra administration til velfærd og service (kilde: 

B11). Kommunen havde i 2004-05 været igennem en mislykket udlicitering af lønadministrationen til 

Accenture (kilde B20).   

Forløbsbeskrivelse  

Det tog godt et halvt år, fra idéen om et administrativt fællesskab opstod i Københavns Kommune, til der 

var truffet beslutning om etableringen af KoncernService. Derefter var KoncernService etableret med 

opgaver og medarbejdere i løbet af yderligere et halvt år. Det er samlet set et kort forløb, der tyder på en 

målrettet og dedikeret indsats fra projektorganisation og beslutningstagere. Nedenfor er vores udpluk af 

væsentlige begivenheder med relevans for casen. 

Tabel 6 Forløbsbeskrivelse KoncernService casen 

Tidspunkt Begivenhed 

2004 

En benchmark analyse med andre kommuner viser, at de administrative 

omkostninger i Københavns Kommune er væsentligt højere end gennemsnittet af 

andre kommuners administrative omkostninger 

December 2005 

Kommunen gennemfører en budgetanalyse, der konkluderer, at de administrative 

omkostninger kan reduceres til landsgennemsnittet inden for 5-8 år ved 

gennemførelse af en række initiativer.  

1. januar 2006 Ny overborgmester, Ritt Bjerregaard, tiltræder i Københavns Kommune. 

15. marts 2006 

Ny administrerende direktør tiltræder i kommunens Økonomiforvaltning 

(overborgermesterens forvaltning). Han kommer fra en stilling som direktør for 

Økonomistyrelsen under Finansministeriet. I samme periode kommer der endvidere 

nye administrerende direktører i flere af de øvrige forvaltninger. 

  

                                                           
8
 Staten er den største 
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Maj 2006 Kommunens Økonomiudvalg træffer beslutning om at igangsætte en analyse af 

mulighederne og potentialet ved at samle it-administration, bogføring og regnskab.  

Oktober 2006 

Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen beslutter at overføre en række opgaver 

på it- og økonomiområdet fra forvaltningerne til det nyetablerede administrative 

fællesskab, KoncernService. 

1. april 2007 
KoncernService bliver etableret med ca. 350 medarbejdere og selvstændig 

bestyrelse. 

1. oktober 2007 KoncernService indgår Service Level Agreements med alle forvaltninger. 

1. januar 2008 Aktivitetsbaseret afregning er etableret på it-området. 

1. januar 2009 Aktivitetsbaseret afregning er etableret på økonomi-området. 

1. marts 2009 KoncernServices medarbejdere samles på samme adresse (domicil). 

2011 
KoncernServices bestyrelse bliver nedlagt, og KoncernService bliver en del af 

kommunens Økonomiforvaltning.  

2011 
KoncernServices finansieringsmodel ændres fra at være fuldt ud aktivitetsbaseret til 

at blive delvist bevillingsdækket. 

 

Aktører og interesser 

Københavns Kommunes administration er opdelt i 7 forvaltninger, der hver ledes af en administrerende 

direktør (embedsmand). Hver forvaltning har ansvaret for et større antal underliggende organisationer (fx 

skoler, børnehaver, svømmehaller, jobcentre mv.) De ved kommunalvalget valgte medlemmer af 

Borgerrepræsentation træffer de overordnede beslutninger, mens mindre sager behandles af kommunens 

de stående udvalg, der er bemandet af medlemmer fra Borgerrepræsentationen.  

Sammenlignet med den statslige centraladministration er der som sådan ikke en hierarkisk orden mellem 

forvaltningerne, om end Økonomiudvalget med overborgmesteren i spidsen er det vigtigste (kilde: B19). 

Det uformelle magthierarki i kommunen opgøres i to dimensioner: Budgetstørrelse og antal medarbejdere. 

Den overordnede politiske dagsorden om at bruge færre midler på administration og få flere penge til 

velfærd og forvaltningernes kerneopgaver skal altså afvejes i forhold til forvaltningernes modstand imod at 

afgive magt i form af medarbejderressourcer og økonomi. 

I det følgende beskrives de væsentligste aktører og deres interesser (kilder: I3, I4 og B9): 

Borgerrepræsentationen er kommunens kommunalbestyrelse med 55 folkevalgte politikere, som træffer 

alle overordnede beslutninger vedrørende kommunen. Der er i Borgerrepræsentationen politiske kampe og 

alliancer mellem partier, borgmestre, forvaltninger, udvalgsmedlemmer og menige medlemmer mv.  

Overborgmesteren er øverst ansvarlig for Økonomiforvaltningen og Økonomiudvalget. Efter sin tiltræden 1. 

januar 2006 blev den nye overborgmester, Ritt Bjerregaard, præsenteret for en benchmarkinganalyse, som 

viste, at de administrative omkostninger i Københavns Kommune lå betydeligt over kommunernes 
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landsgennemsnit og en budgetanalyse, der pegede på, at der ville gå 5-8 år, før kommunens 

omkostningsniveau ville nærme sig landsgennemsnittet. Dette er en lang tidshorisont i forhold til en 

valgperiode på 4 år. 

En ny administrerende direktør i Økonomiforvaltningen tiltrådte i marts 2006 og havde behov for at levere 

resultater og gøre sig gældende i kommunen både i forhold til det politiske niveau – og internt i forhold til 

forvaltningerne.  

De administrerende direktører i de 6 øvrige forvaltninger.  Flere af de øvrige forvaltningers administrerende 

direktører var også nye i 2006, hvilket gav mulighed for at tænke og afprøve nyt.  

Bestyrelsen for KoncernService, bestod af de 7 forvaltningers administrerende direktører. Bestyrelsens 

opgave er at lægge den overordnede linje for og udvikle KoncernService. Bestyrelsesmedlemmerne 

kommer i et dilemma mellem ansvaret for KoncernService og egne forvaltningsinteresser.  

Forvaltningernes administrative ledere og medarbejdere: Er tæt knyttet til forvaltningerne, og flere er 

modstandere af KoncernService, bl.a. fordi deres eksisterende job og indflydelse er truet. 

Bestillere i forvaltningen. Medarbejdere i forvaltningerne, der skal bestille og følge op på ydelser hos 

KoncernService i henhold til bestiller-udfører-modellen (BUM-modellen). Bestillerne var hierarkisk lavt 

placeret i forvaltningerne.  

KoncernService. Fokus på at KoncernService leverer de forventede besparelser og ydelser til 

forvaltningerne og forventede resultater til bestyrelsen. 

Projektledelsen, der skulle implementere KoncernService, var udpeget af Økonomiforvaltningen. Den 

øverste ledelse i Økonomiforvaltningen havde et stort ønske om at etablere KoncernService, men var 

samtidig i tvivl om, hvorvidt projektet kunne realiseres. Projektledelsen havde en åbenlys interesse i at 

gennemføre projektet og positionere sig karrieremæssigt. 

Konsulentvirksomheder, Deloitte og IBM, der var hyret til at rådgive Københavns Kommune i analysen og 

projektet, havde en interesse i at levere et godt resultat, der kunne realiseres. Det ville give mulighed for 

nye opgaver i kommunen og også uden for kommunen.  
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Figur 1 Aktøroversigt i KoncernService  

 

 

 

5.2 Analyse af legitimitetsudfordringer og deres håndtering 

I det følgende analyserer vi legitimitetsudfordringerne i casen og håndteringen heraf. Analyserne er som 

tidligere nævnt struktureret med udgangspunkt i etableringsfaserne.  

Vi kommer ind i casen i forbindelse med idéens opståen i Økonomiforvaltningen i starten af 2006, og vi 

forlader casen i 2011, hvor KoncernService er implementeret og tilpasset på væsentlige parametre. 

Politiske aktører 
Overborgmester 
Økonomiudvalg 

Borger-
repræsentation 

Konsulenthuse 
Deloitte 
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Projekt- 
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Idéfasen 

Den nytiltrådte administrerende direktør i Økonomiforvaltningen havde en idé med fra Økonomistyrelsen, 

hvor han kom fra. Han ville etablere et administrativt fællesskab i kommunen. Idéen knyttede an til 

lignende projekter, der var gennemført i såvel den private sektor som i staten; og både i indland og i 

udland. Idéen blev i kommunen italesat som en almengyldig sandhed, der ikke var grund til at efterprøve 

nærmere eller undersøge alternativer til. Økonomiforvaltningens nye direktør mente, at stordrift var 

løsningen på udfordringen med kommunens høje administrative omkostninger (kilde: I3).  Idéen havde 

således karakter af en rationaliseret myte med klare mimetiske isomorfe legitimitetstræk (DiMaggio og 

Powell).  

Derudover ville den nye direktør for Økonomiforvaltningen fjerne de administrative sager fra den politiske 

dagsorden i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (kilde: I3). Det var veldokumenteret, at de 

administrative omkostninger i Københavns Kommune var for høje sammenlignet med det kommunale 

gennemsnit. Så idéen kom på et tidspunkt, hvor muligheden for at få opbakning i kommunen var til stede. 

Kommunens øverste ledelse (borgmestre, forvaltningsdirektører og Borgerrepræsentation) havde en klar 

egeninteresse i at igangsætte initiativer til at reducere kommunens administrative omkostninger, og 

dermed fik idéen opbakning via den pragmatiske legitimitet (Suchman). 

Det kræver politisk håndværk at gennemføre forandringer i Københavns Kommune, hvor såvel opgaver som 

medarbejdere skal flyttes. Økonomiforvaltningen var klar over, at det var vigtigt at sikre input-legitimitet 

(Torfing) i det videre forløb via inddragelse af aktører, som i sidste ende kunne påvirke beslutningen i 

Borgerrepræsentationen.  

Økonomiforvaltningen nedsatte i maj 2006 en projektorganisation, der bestod af et projektråd med 

deltagelse af alle 7 forvaltningers administrerende direktører, samt en projektorganisation, hvor der deltog 

nøglepersoner fra alle 7 forvaltninger. Strategien for opnåelse af legitimitet var altså en nøje udvælgelse af 

interessenterne (Suchman). 

Projektmedarbejderne måtte ikke sidde med egen ”forvaltningskasket” på, men skulle arbejde for 

Københavns Kommunes samlede interesse (kilde: B9). Projektledelsen var omhyggelig med at udvælge 

medarbejdere fra forvaltningerne, der var positive og konstruktive i forhold til idéen om et administrativt 

fællesskab (kilde: I3). Formålet skulle give mening for deltagerne. 

Projektet gennemførte et særligt forløb for at sikre opbakning til idéen fra forvaltningernes øverste 

niveauer. Projektet ville, at de 7 administrerende direktører fra forvaltningerne blev modnet til at udgøre 

den øverste ansvarlige ledelse (bestyrelsen) for det kommende KoncernService. Før beslutningen om 

KoncernService var truffet, gik projektet i gang med aktivt ”at lære” de 7 administrerende direktører at 

samarbejde om det fælles projekt gennem ugentlige møder og uddannelsesaktiviteter. Idéen blev 

promoveret hos de udvalgte, centrale interessenter (kilde: I3). 
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Denne legitimitetsstrategi lykkedes, og projektet fik derved fuld opbakning af de administrerende 

direktører. Modstand mod idéen fra mellemledere og medarbejdere i forvaltningerne, der kunne risikere at 

miste indflydelse og måske job, fik derved ikke betydning. Når de administrerende direktører bakker op om 

idéen, så er det jo svært for andre at gå imod (kilde: I3). 

 

Idéen til et administrativt fællesskab i Københavns Kommune havde i første opgang mimetisk isomorfe 

legitimitetstræk; modellering på baggrund af andre organisationers centralisering og stordrift som løsning 

på de høje administrative omkostninger. Dernæst fik idéen opbakning via input-legitimitet og pragmatisk 

legitimitet. 

Analysefasen 

Projektet hyrede Deloitte til at udføre analyserne på økonomiområdet og IBM til at udføre analyserne på it-

området. Anvendelsen af konsulenterne kunne overbevise og gav analyserne en moralsk procedural 

legitimitet - det ville blive sværere at afvise analyseresultatet, når der var anvendt eksterne eksperter. 

Valget af konsulenter kan endvidere være et udtryk for en normativ isomorfisme. Management-

konsulenterne ville uden tvivl nå frem til, at det ville være den fagprofessionelt korrekte måde at nå 

besparelserne gennem etablering af et administrativt fællesskab. 

Lønområdet blev ikke taget med i analyserne, og ifølge informant 3 skyldtes det, ”at der var rigeligt andet, 

der skulle implementeres fra starten, at lønadministrationen var meget decentralt organiseret, og at HR- 

cheferne som beslutningskreds i kommunen ikke var modne til at drøfte fælles opgaveløsning i modsætning 

til Økonomichefkredsen og IT chefkredsen. Den del af lønadministrationen, som var samlet, lå allerede 

udliciteret hos KMD.” Der kan således ikke konstateres en umiddelbar kobling til Accenture-skandalen i 

2004/05, men som legitimeringsstrategi for KoncernService var det efter vores vurdering klogt ikke at 

medtage lønområdet i projektet.   

Projektet valgte endvidere bevidst at kortslutte kommunens traditionelle kommunikationskanaler, da man 

var bange for, at kommunikation via en klassisk kaskademodel ville resultere i, at informationerne om 

projektet blev forvansket og farvet af forvaltningernes egeninteresser (kilde: I3). Denne 

kommunikationsstrategi var bevidst for at minimere risikoen for, at forvaltninger dekoblede og 

modarbejdede projektet.   

 

Idéen om etablering af KoncernService blev bragt frem til beslutning på ca. et halvt år. Det korte forløb var 

et bevidst valg, som blev truffet med det udgangspunkt, at beslutningen ikke ville blive bedre af at blive 

trukket i langdrag. Endvidere ville en kort fase minimere risikoen for tilbageløb eller ”svinkeærinder” med 

baggrund i interessenternes særlige interesser (kilde: I3). En kort analysefase efterlader endvidere det 

indtryk, at projektet har både retten, opbakningen og evnen til at køre på (Karlsson).  
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Det virker endvidere, som om projektet i sin ændringsstrategi har været inspireret af Kotters 8-trins model 

for gennemførelse af forandringer.9 Det er ikke muligt at konkludere, om fremgangsmåden i sig selv har 

haft indflydelse på legitimitetsskabelsen. 

 

Analysefasen var kort men gennemsigtig og resulterede i et beslutningsoplæg, som alle forvaltninger havde 

haft indflydelse på. Beslutningsgrundlaget indeholdt en fuldt aktivitetsbaseret finansieringsmodel og en 

governancemodel (kilde: B2), der beskrev et bredt ansvar for styring og udvikling af KoncernService. 

Beslutningsfasen 

Beslutningsoplægget til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefalede, at der pr. 1. april 2007 

skulle etableres et administrativt fællesskab, KoncernService, vedrørende it, regnskab og bogholderi og 

med 350 årsværk, som skulle overføres fra forvaltningerne. Forvaltningerne fik en indrømmelse, idet der 

blev fastsat en bindingsperiode på 2 år. Herefter kunne forvaltningerne vælge at finde en anden 

leverandør, altså en mulighed for at foretage en omstrukturering. Ifølge beslutningsreferaterne fra 

behandlingen i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen blev beslutningen om etableringen taget 

uden afstemning. Der var således ikke behov for at markere specifik politisk modstand mod beslutningen. 

I forhold til indholdet i beslutningsoplægget er to temaer fremtrædende; finansieringsmodel og 

styringsmodel (governance) – (kilde: B2).  

Den valgte finansieringsmodel indebar, at KoncernService skulle være en fuldt indtægtsdækket virksomhed, 

hvor bevillingerne blev i forvaltningerne. De skulle så købe ydelserne hos KoncernService og alene betale 

efter aktivitetsniveauet. Der var en afgrænset bindingsperiode for brugen af KoncernService, og der var 

også fastsat regler for, hvordan eventuelle over- og underskud i KoncernService skulle håndteres. Endvidere 

var der indlagt et effektiviseringskrav på årligt 5 pct., hvoraf 1/3 skulle tilbageføres til forvaltningerne. 

Finansieringsmodellen bidrog til, at forvaltningerne fik konkrete gevinster og fortsat havde en økonomisk 

indflydelse på de administrative opgaver og havde incitamenter til at reducere egne aktiviteter.    

 

Den valgte governancemodel indebar, at KoncernService blev etableret med en bestyrelse bestående af de 

7 administrerende direktører, at der blev etableret en bestiller-udfører model (BUM), at KoncernService fik 
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1. De høje administrative omkostninger i kommunen blev italesat som den brændende platform 

2. Den styrende koalition med direktør, Økonomiudvalg og en stærk projektledelse blev etableret 

3. Vision og strategi for KoncernService blev udarbejdet og forelagt Økonomiudvalget 

4. Kommunikationen blev gennemført, og det blev sikret, at den nåede uforvansket frem til modtagerne 

5. Medarbejderkompetencer blev styrket i forbindelse med implementeringen 

6. Stordriftsfordele blev identificeret og taget hjem – de kortsigtede gevinster realiseredes hermed 

7. Yderligere konsolidering og påbegyndelse af digitalisering som led i den fortsatte forandring 

8. Forankring af nye fremgangsmåder gennem best practices (ITIL/LEAN) blev implementeret 
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en rapporteringsforpligtigelse til Økonomiudvalget, samt at KoncernService løbende skulle evalueres i 

forhold til kundetilfredshed og omkostningsniveau. Styringsmodellen bidrog til, at forvaltningerne fortsat 

havde indsigt i og indflydelse på de administrative opgaver.  

 

Gennem såvel finansieringsmodel som governancemodel fik forvaltningerne gevinster og indflydelse. 

KoncernService blev på papiret etableret med en opbygning og indretning, der skulle sikre konstruktionen 

opbakning og støtte via moralsk og pragmatisk legitimitet. Disse forhold var formentlig en medvirkende 

årsag til, at en beslutning om KoncernService blev truffet uden modstand.  

Implementeringsfasen 

KoncernService blev etableret med 350 medarbejdere pr. 1. april 2007, ca. et halvt år efter beslutningen. 

For KoncernService var det fra starten afgørende at levere på business casen, hvori Borger-

repræsentationen var blevet lovet en årlig 5 pct. omkostningsreduktion. I første omgang ville 

KoncernService realisere gevinster via stordriftsfordele, og det lykkedes at levere den årlige 5 pct. 

omkostningsreduktion. På den måde fik KoncernService outputlegitimitet i forhold til det forventede. 

Gevinster via digitalisering ville KoncernService først gå i gang med senere (kilde: I4).  

Forvaltningerne havde også en interesse i, at business casen holdt. Idet bevillingerne til opgaverne fortsat 

lå i forvaltningerne, ville besparelserne i KoncernService betyde frigivelse af midler til andre opgaver i 

forvaltningerne. Der var også en risiko for etablering af ”skyggefunktioner” i forvaltningerne – dvs. 

funktioner, der udfører samme opgaver som i KoncernService. Risikoen er omtalt i beslutningsgrundlaget. 

Opbygningen af skyggefunktioner er tegn på dekobling i forvaltningerne og dermed på manglende 

legitimitet vedrørende KoncernService uanset realiseringen af business casen. Der er i empirien ikke 

konkret dokumentation for etableringen af skyggefunktioner, men en af vores informanter mener, at der i 

enkelte forvaltninger blev oprettet nye centraliserede funktioner med overlap til KoncernService i 

implementeringsperioden (kilde: I4). Omvendt så er der ingen forvaltninger, der har opsagt KoncernService 

som leverandør efter den 2-årige bindingsperiodes udløb. Så dekoblingen har ikke taget et større omfang. 

I løbet af implementeringen skiftede bestyrelsen med de 7 forvaltningsdirektører gradvist fokus fra den 

strategiske ledelse og udvikling af KoncernService til at blive passivt iagttagende for til sidst at ende med at 

blive et kundeklageforum, hvor forvaltningernes utilfredshed med KoncernService blev dagsordenen (kilde: 

I4). Styringsmodellen blev alvorligt udfordret. Økonomiforvaltningen, som havde det daglige 

ledelsesmæssige ansvar for KoncernService, besluttede at ændre styringsmodellen. I 2011 blev bestyrelsen 

med de 7 forvaltningsdirektører nedlagt, og KoncernService blev en del af Økonomiforvaltningen. 

Incitamentet til at gøre KoncernService til en succes lå nu i højere grad alene hos Økonomiforvaltningen. 

Dermed var den i beslutningsgrundlaget indlejrede pragmatiske legitimitet – forvaltningernes indflydelse – 

reduceret. Omvendt så havde forvaltningerne måske også en interesse i, at Økonomiforvaltningen og 

Overborgmesteren sad med hele ansvaret, hvis KoncernService fejlede (kilde: I4). 
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I beslutningsgrundlagets finansieringsmodel var der lagt op til en fuldstændig aktivitetsbaseret prisstruktur 

for derved at sikre forvaltningernes egeninteresse (gevinstmulighed) ved gennemsigtighed i 

KoncernServices ydelser og priser. Men i stedet blev finansieringsmodellen en legitimitetsudfordring for 

KoncernService. Der opstod hurtigt diskussioner om prisernes rimelighed. Og der var en række enkeltsager, 

hvor prissætningen blev alvorligt udfordret af kunderne. Kunne det passe, at en PC fra KoncernService 

skulle koste tre gange så meget, som man kunne købe den for i Bilka?10 Generelt var det holdningen i 

forvaltningerne, at prisen på KoncernServices ydelser virkede urimeligt høje. Det gav anledning til mistro og 

til imageudfordringer formuleret som ”KoncernService er ineffektiv - det kunne vi gøre meget billigere 

selv!”.  Denne legitimitetsudfordring for KoncernService opstod især i relationen til forvaltningernes 

underliggende organisationer, og uden opbakning fra forvaltningerne var det ikke muligt for 

KoncernService at forklare prisstrukturen for kundeorganisationerne (kilde: I4).  

Finansieringsmodellen blev så belastende, at KoncernService og Økonomiforvaltningen var nødt til at 

overveje ændringer. Det aktivitetsbaserede princip, hvor alle omkostninger blev indregnet i prisen for en 

ydelse, inkl. kapacitetsomkostninger og faste omkostninger, måtte laves om. For at reparere legitimiteten 

blev der omstruktureret og indført en ny finansieringsmodel med en kombination af en grundbetaling til 

finansiering af KoncernServices faste omkostninger og en aktivitetsbaseret betaling for de variable ydelser.  

”Etableringen af KoncernService var et sammenstød mellem 2 logikker, det politiske og det kommercielle” 

(citat: I4). Det politiske niveau adresserede den laveste fællesnævner for ikke at afgive magt og ressourcer, 

medens det kommercielle krævede investeringslyst, opbakning og konsensus. Dette sammenstød 

udfordrede det, som KoncernService kunne udvikles til (kilde: I4). 

Endelig blev kvaliteten af KoncernServices ydelser også udfordret af kunderne. Kvaliteten var ifølge 

kunderne ikke tilstrækkelig god. Det var svært for KoncernService at håndtere denne udfordring af 

outputlegitimiteten, da der ikke eksisterede nulpunktsmålinger af kvalitetsniveauet fra forvaltningerne. 

Derfor etablerede KoncernService en række standardydelser med fastsat kvalitet. Endvidere blev der 

gennemført kundetilfredshedsmålinger med korte, faste intervaller, og der blev fulgt op på resultaterne af 

disse. Det førte til, at kundetilfredsheden steg (kilde: I4). 

Med undtagelse af selve businesscasen, som KoncernService leverede på, blev KoncernServices output-

legitimitet i implementeringsfasen udfordret på stort set alle områder: Styringsmodel, finansieringsmodel 

og kvalitet. Det førte til en række ændringer, der skulle fastholde og reparere legitimiteten. 

5.3 Delkonklusion KoncernService 

Legitimitetsudfordringerne og håndteringen heraf i forbindelse med etableringen af Københavns 

Kommunes KoncernService er opsummeret i nedenstående tabel. Casen er kendetegnet ved, at der i 

forbindelse med idé-, analyse- og beslutningsfasen var en række initiativer, herunder promovering af idéen 
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 Det skal bemærkes, at KoncernServices pris jf. den aktivitetsbaserede prisstruktur, udover selve Pc’en, også 
indeholdt omkostninger vedrørende opsætning og drift af systemer, support mv. (kilde: I4) 
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over for vigtige interessenter, indflydelse og gevinster, der sikrede KoncernService den nødvendige 

legitimitet – dvs. opbakning fra forvaltningerne. Det lykkedes i forhold til at få truffet beslutningen om 

etableringen – men i implementeringen af KoncernService blev output-legitimiteten udfordret, og der 

skulle foretages en række ændringer i forhold til at fastholde og reparere legitimiteten.  

KoncernService eksisterer fortsat i dag og er netop flyttet til større lokaler som følge af en udvidelse af 

opgaver og medarbejdere, fordi Københavns Kommune i 2012 har besluttet, at flere af forvaltningernes 

underliggende organisationer også skal betjenes af KoncernService.   

Tabel 7 Oversigt over legitimitetsudfordring og håndtering i KoncernService  

Fase Udfordring Håndtering Legitimitetsform 

Idé 
Vinde opbakning til 

idéen  

Import af idéen fra 

Økonomistyrelsen. Nærmere 

overvejelse unødvendig 

 

Tilslutning til behov for 

reduktion af 

administrationsomkostninger 

 

Promovere idéen og inddrage 

direktører og udvalgte 

medarbejdere fra alle 

forvaltninger 

Rationaliserede myter og 

isomorfisme  

 

 

Moralsk legitimitet  

 

 

 

Opnåelse af  

pragmatisk legitimitet  

og input-legitimitet  

Analyse 

Udarbejde 

beslutningsgrundlag 

som ikke ville blive 

afvist 

Sikre forvaltninger mv. 

indflydelse ved deltagelse.  

 

Kort men gennemsigtig proces 

Inddragelse af eksterne 

konsulenter 

Input-legitimitet og 

pragmatisk legitimitet  

 

Moralsk legitimitet  

 

Beslutning 

Få truffet beslutning 

om etablering af 

KoncernService 

Indflydelse og gevinster til 

forvaltningerne gennem 

business case, 

finansieringsmodel og 

styringsmodel 

Pragmatisk legitimitet  

Moralsk legitimitet  

Implementering 

Udfordring af 

styringsmodel, 

finansieringsmodel 

og kvalitet 

Ændringer af styringsmodel, 

finansieringsmodel og 

opfølgning på kvalitet i form af 

brugerundersøgelser 

Udfordring af output-

legitimitet  

 

Reparere og fastholde 

legitimitet  
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6. Case analyse af Statens Administration og Statens It 
 

6.1 Beskrivelse af case 

I det følgende gennemgår vi kontekst, forløb og aktører og interesser vedrørende hhv. Statens 

Administration og Statens It. Idé-, analyse- og beslutningsfasen for de to administrative fællesskaber forløb 

samtidig og ens, og derfor er de to cases sammenskrevet i dette kapitel. I implementeringsfasen får de to 

fællesskaber hver deres spor – hvorfor denne fase behandles i eget underafsnit for hver case. Det skal 

derudover bemærkes, at Statens Administration ved etableringen under Økonomistyrelsen havde navnet 

”Økonomiservicecentret” og først senere som selvstændig styrelse fik navnet Statens Administration.  

Kontekst 

Flere af ministerierne havde op igennem 00’erne etableret administrative fællesskaber vedrørende løn, 

bogholderi og i nogle tilfælde også vedrørende it og andre administrative funktioner på tværs af 

organisationerne inden for hvert ministerområde (kilde: C3). Ministeriernes erfaringer med fællesskaberne 

var blandede – det var svært at få til at lykkes, og gevinstrealiseringen tog tid (kilde: I6).  

Samtidig var også staten påvirket af den økonomiske højkonjunktur og i en situation, hvor der var 

arbejdskraftmangel. Det var vanskeligt at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Og endelig var 

der også i staten en administrationspolitisk reform- og digitaliseringsdagsorden, der handlede om at frigøre 

administrative ressourcer til kerneopgaverne i det offentlige. 

Kort forløbsbeskrivelse vedrørende Statens Administration og Statens It 

Etableringen af Statens Administration og Statens IT startede med en kort idé- og foranalysefase. Med 

udgangspunkt i denne igangsatte Finansministeriet en egentlig analyse, som lå til grund for beslutningen 

om selve etableringen af fællesskaberne. Fra idéen opstod, til analysen forelå, gik der ca. 1½-2 år. 

Beslutningsforløbet var kort, 1-2 måneder i foråret 2008. Implementeringsforløbet for Statens 

Administration gik planmæssigt. Implementeringsforløbet for Statens It var problematisk, og undervejs 

flyttedes ressortansvaret for Statens It fra Skatteministeriet til Finansministeriet, og modellen reduceredes i 

omfang.   

Tabel 8 Forløbsbeskrivelse Statens Administration og Statens It  

Tidspunkt Begivenhed 

2006 Idéen opstår og modnes i Finansministeriet. 

Efteråret 2006 Foranalyse igangsættes. 

Februar 2007 Departementschefseminar og beslutning om at igangsætte hovedanalyse. 

Efterår 2007 
Folketingsvalg og nyt regeringsgrundlag med omtale af administrative 

fællesskaber. 

Februar 2008 Analyseresultat i form af hovedrapporten foreligger. 
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Marts 2008  Beslutning i regeringen om etablering af Økonomiservicecentret i 

Økonomistyrelsen og Statens It i Skatteministeriet. 

April 2008 Implementering af Økonomiservicecentret og Statens It igangsættes. 

2008-2009 
Økonomiservicecentret implementeres, og opgaver samt medarbejdere 

flyttes fra ministerier mv. 

Sommer 2009 
Beslutning i Regeringens Økonomiudvalg om flytning af Statens It fra 

Skatteministeriet til Finansministeriet. Ny direktør indsættes. 

Januar 2010  
Statens It etableres som styrelse i Finansministeriet med 8 ministerier og 

deres underliggende organisationer som kunder. 

Januar 2011 

Økonomiservicecentret udskilles fra Økonomistyrelsen, og Statens 

Administration oprettes som selvstændig styrelse under Finansministeriet. 

Statens Administration har 162 organisationer som lønkunder og 140 

organisationer som bogholderikunder. 

Efteråret 2011 

Efter regeringsskifte og ressortændringer får Statens It ansvaret for yderligere 

to ministeriers it og servicerer i alt 10 ministerier og ca. 80 

kundeorganisationer. 

 

Aktører og interesser 

Antallet af organisationer i staten er stort. Der findes i omegnen af 22 ministerier – antallet kan variere i de 

forskellige regeringer. Alle ministerier har en minister i spidsen og en departementschef som øverste 

administrative ansvarlig for hele ministerområdet. Ministerierne består udover departementerne af en 

række styrelser og øvrige organisationer. I alt er der i staten ca. 200 organisationer, som er organiseret i et 

styringshierarki internt i ministerierne, hvor styrelser mv. er underlagt departementerne, og hvor det i 

sidste ende er departementschefen, der har den endelige beslutningsret. Men også mellem ministerierne 

er der et hierarki, hvor Statsministeriet og Finansministeriet samt de ministerier, hvis ministre er medlem af 

regeringens økonomiudvalg, er øverst i hierarkiet.  

Samtlige ministerier og deres organisationer har været involveret undervejs ved etableringen af Statens 

Administration og Statens It. Nedenfor er en gennemgang af de væsentligste aktører og deres interesser 

(kilder: I5, I6 og I7 samt C1, C3 og C11). 

Finansministeriets departement: Initiativtager og primus motor for analyse og etablering af administrative 

fællesskaber i staten. 

Økonomistyrelsen11: En styrelse under Finansministeriet, som deltager og medvirker i analysefasen. Det er 

endvidere Økonomistyrelsen, der får til opgave at implementere det administrative fællesskab vedrørende 

løn- og bogholderiopgaver.    
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 I dag en del af Moderniseringsstyrelsen. 
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Skatteministeriet: Ministerium med stor erfaring med it- og digitaliseringsprojekter. Er på jagt efter nye 

opgaver som følge af nedskæringer og ressorttab. Får ansvaret for implementeringen af det administrative 

fællesskab vedrørende it, men afleverer efter ca. 1 år opgaven til Finansministeriet.  

Øvrige ministerier og deres styrelser og organisationer: Skal alle sammen afgive opgaver og medarbejdere 

til de administrative fællesskaber. Ministerierne er sammensat af flere organisationer, som er organiseret i 

et hierarkisk system. Organisationerne kan være meget forskellige i størrelse og opgavekompleksitet mv. og 

kan også have forskellige interesser. 

Departementschefskredsen: Ministeriernes departementschefer. Der er tradition for, at 

departementscheferne tager på seminar 1-2 gange om året for bl.a. at drøfte de overordnede udfordringer 

for staten og det offentlige.  

Regeringens Økonomiudvalg: Magtfuldt regeringsudvalg, hvor centrale ministre er repræsenteret. 

Finansmisteren er formand. Økonomiudvalget behandler alle regeringsbeslutninger, der har berøring med 

den økonomiske dagsorden.  

Konsulentfirmaer (Accenture, McKinsey, IBM12): Managementkonsulenter, der gerne vil levere et 

tilfredsstillende stykke arbejde til Finansministeriet. Er hele tiden på jagt efter nye opgaver, og skal derfor 

også holde sig på god fod med de øvrige ministerier. Vil gerne være på forkant med tendenser i tiden. 
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 Konsulentfirmaer med teknisk-rationel analysetilgang (Borum, 1995) 
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Figur 2 Aktøroversigt Statens Administration og Statens It 

Beslutninger
Implementering
af Statens
Administration

Implementering af Statens It

Analyse

 

 

6.2 Analyse af legitimitetsudfordringer og deres håndtering 

I det følgende analyserer vi de to cases legitimitetsudfordringer og håndteringen heraf. Analyserne er 

struktureret med udgangspunkt i casenes faser. 

Vi kommer ind i casene i forbindelse med, at idéen opstod i Finansministeriet i 2006 – og vi forlader casen 

igen i forbindelse med, at Statens It blev etableret i begyndelsen af 2010.  

Idéfasen 

Idéen til at samle løn-, bogholderi- og it-opgaver på tværs af staten opstod i Finansministeriet i 2006, dels 

med inspiration fra ministeriernes interne administrative fællesskaber, dels fra lignende enheder i private 

virksomheder og endelig med en inspiration fra udlandet. I Storbritannien var der i forsvaret gennemført en 

stor centralisering af alle HR-opgaver. Det britiske forsvar er medarbejdermæssigt på størrelse med den 

danske centraladministration. Finansministeriet tænkte, ”at når de kunne på dette område – så kan vi 

også” (citat: I6).  

Med inspiration fra udlandet, den private sektor og de eksisterende administrative fællesskaber i staten har 

idéen klare mimetisk isomorfiske legitimitetstræk. Samtidig så Finansministeriet en mulighed for at 

reducere problemet med arbejdskraftmangel, som var fremherskende på det tidspunkt og at øge 
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professionaliseringen i opgaveløsningen (kilde: I6). Endelig bar idéen præg af, at Finansministeriet begyndte 

at se på staten som en samlet koncern i stedet for separate ministerielle ressortområder (kilde: I7). 

Ministerierne og deres underliggende organisationer var fra start tydelige modstandere af idéen om et eller 

flere tværstatslige administrative fællesskaber (kilde: I6). Det skyldtes formentlig, at ministerierne de 

foregående år havde været igennem øvelsen med at etablere administrative fællesskaber inden for egne 

ministerområder og derfor havde aktuelle erfaringer med, hvor svært det var. Ministerierne ville ikke 

igennem forandringer af den sværhedsgrad igen (kilde: I6). Den anden del af modstanden handlede 

formentlig om, at ministerierne ikke ønskede at afgive ressortmæssigt ansvar, opgaver og ressourcer på 

områder, som havde en styringsmæssig betydning for dem (kilde: I6). 

Ministerierne kunne altså ikke umiddelbart bakke op om Finansministeriets idé. Ministeriernes modstand 

var gradueret efter, hvilken opgavetype der var tale om: Løn, bogholderi eller it. Ministerierne mente, at 

lønadministrationen måske godt kunne centraliseres i et statsligt fællesskab pga. den fælles it-

understøttelse (Statens lønsystem). Bogholderiopgaven ville derimod blive svær, fordi regnskabsområdet er 

kompliceret, og fordi ministerier og underliggende organisationer har meget forskellige versioner af det 

statslige regnskabssystem (Navision Stat). Angående samlingen af it-opgaver, så var ministerierne lodret 

imod – det var for tæt på deres interne styringsbehov (kilde: I5 og I6).  

Jo tættere på ministeriernes kerneforretning, desto større var ministeriernes frygt for at miste styring og 

råderum.  Finansministeriet brugte ikke gradueringen i ministeriernes modstand i den videre proces. 

Finansministeriet kunne måske have fået mindre modstand og opnået større legitimitet, hvis ministeriet i 

første omgang alene var gået videre med lønområdet. Dvs. valgt en legitimeringsstrategi, der i højere grad 

tilpassede idéen til omverdenens behov (Suchman). 

Idéfasen vidnede om, at idéen til at etablere administrative fællesskaber på tværs af ministerområder ikke 

umiddelbart havde støtte og opbakning fra andre end Finansministeriet selv. 

Analysefasen 

Til trods for modstanden fra ministerierne igangsatte Finansministeriet i sommeren 2006 en foranalyse, der 

skulle afdække ministeriernes erfaringer med administrative fællesskaber og potentialet for en udbredelse. 

Der var åbenhed om analysens formål, men ingen forståelse i ministerierne (kilde: I7). Finansministeriet 

hyrede konsulentfirmaet Accenture til opgaven. Konsulenterne kortlagde feltet i løbet af efteråret 2006 via 

en spørgeskemaundersøgelse og en række opfølgende kvalitative interviews. Spørgeskemaet blev sendt til 

75 statsorganisationer (ud af i alt 176) og blev besvaret af 93 procent (kilde: C1 p. 39). Resultatet af 

foranalysen fik input-legitimitet (Torfing) via en bred inddragelse af de statslige organisationer. 

Resultatet af foranalysen blev drøftet på et seminar i departementschefskredsen i slutningen af januar 

2007, og holdningen til at gå videre var – på nær enkelte departementschefer – positiv (kilde: I5) 

Finansministeriet drøftede endvidere resultaterne af foranalysen på møder med alle ministerier i februar 

og marts 2007. Foranalysen viste store forskelle i datagrundlaget, ”foranalysen havde måske været for 
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billig” (kilde: I7), hvilke afledte et behov for en validering, som blev gennemført i foråret 2007. Yderligere 20 

organisationer blev inddraget. Valideringen resulterede i et fald i antal opgjorte administrative årsværk hos 

ministerierne.  

Inddragelsen af departementschefer, ministerier og organisationer i denne fase havde formentlig til formål 

at legitimere analyseresultatet og dermed reducere risikoen for, at resultatet af analysen efterfølgende 

kunne forkastes. Men da valideringen ændrede på analyseresultatet i form af fald i antallet af 

administrative årsværk hos ministerierne, opstod der hos Finansministeriet også en mistanke om, at nogle 

ministerier begyndte at agere ressourcetaktisk (Citat: I5). Det var i hvert fald tydeligt, at omfanget af 

ressourcer, der i første omgang var oplyst, og dermed besparelsespotentialet kom bag på ministerierne 

(kilde: I7). 

På departementschefsseminaret blev det endvidere besluttet, at der skulle igangsættes en udarbejdelse af 

et egentligt beslutningsgrundlag for en centralisering af de administrative opgaver. Beslutningsgrundlaget 

opdeltes i tre hovedaktiviteter: 1) analyse af arbejdsprocesser, 2) analyse af effektiviseringspotentiale og 3) 

model for implementering.  

Analysen af arbejdsprocesser foregik fra april til september 2007 og blev udført af en række arbejdsgrupper 

ledet af Finansministeriet/Økonomistyrelsen og med deltagelse af ministerier og organisationer. Igen var 

Finansministeriet påpasselig med at sikre input-legitimiteten. Der var arbejdsgrupper for løn, regnskab, 

rejseadministration og it-administration, og der bliver afholdt i alt 28 workshops (kilde: C1, p. 50).  

Analysen af effektiviseringspotentialet blev udarbejdet med bistand fra McKinsey. Her indgik tillige 

erfaringer fra den private sektor samt internationale erfaringer (kilde: C1, p. 33-34). I forbindelse med dette 

arbejde blev der foretaget endnu en validering af ministeriernes administrative årsværk. Endnu engang 

faldt årsværks-antallet. Analysen viste et potentiale for omkostningsbesparelser på op til 40 % samt en 

forbedring af kvalitet og service. Senere i analyserapporten bemærkedes, at effektiviseringspotentialet tog 

udgangspunkt i off-shoring, og at erfaringer fra privat sektor ikke direkte kunne overføres til den offentlige 

sektor. McKinseys tal blev alligevel anvendt i hovedrapporten (kilde: C1, p. 7 og 33) – om end det 

formentlig alene var til støtte for analyseresultatet (kilde: I7). Parallelt hermed foretog IBM en analyse af it-

området i ministerierne. Analysen arbejdede med forslag til implementeringsmodeller i perioden 

september til november 2007, igen med inddragelse af ministerierne og deres erfaringer.   

Finansministeriet og konsulentfirmaerne inddrog ministerier og organisationer i analyserne og fik dermed 

en input-legitimitet og pragmatisk legitimitet i forhold til analyseresultatet og hovedrapporten. Men de 

pågældende ministerier og organisationer havde formentlig ikke en stor og reel indflydelse på 

anbefalingerne i det endelige beslutningsoplæg (kilde: I6).  

Analysefasen var i høj grad dikteret af Finansministeriet – på den klassiske finansministerielle facon (kilde: 

I6) båret af legal-rationel autoritet. ”Desto mere følelsesladede ministerierne blev i arbejdet, desto hårdere 
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stod Finansministeriet fast på de konkrete fakta” (citat: I6).  Der var fastsat klare mål, og Finansministeriet 

fulgte en legitimeringsstrategi, der handlede om at overbevise ministerierne om at administrative 

fællesskaber var vejen til målet (Suchman).  

Beslutningsfasen 

De tre analysespor blev samlet i en hovedrapport, som også udgjorde business casen, som 

Finansministeriet udgav i februar 2008. Rapporten var på ca. 230 sider + bilag. Resultatet af analyserne 

viste, at der var stor forskel i ministeriernes effektivitet i opgavevaretagelen på de pågældende områder, og 

at effektiviteten hang sammen med størrelsen (kilde: C1, p. 43-50). Analyserne betegnedes som 

tilstrækkeligt robuste til at danne grundlag for en beslutning om de anbefalede løsninger (kilde: C1, p. 41).   

Rapportens anbefaling var at samle den statslige administrative opgavevaretagelse i to administrative 

fællesskaber, der med enkelte fagligt begrundede undtagelser skulle betjene alle ministerområder (kilde: 

C1, p. 6). Analyserne havde også overvejet andre implementeringsmodeller (kilde C1, p. 52). Der foreslås 

oprettet: 

Et tværministerielt statsligt økonomiservicecenter, der skal varetage opgaver på løn-, bogholderi-, 

regnskabs- samt rejseområdet, der placeres i Økonomistyrelsen under Finansministeriet. Centeret skal 

betjene alle ministerier og organisationer med få undtagelser (statslige organisationer, der anvender 

regnskabssystemet SAP i stedet for Navision Stat – fx Forsvarskommandoen, Banedanmark og 

Vejdirektoratet). 

Et tværministerielt statsligt it-center, der skal varetage opgaver på administrativ it-drift og support, 

herunder driften af de statslige servere. Centret placeres i Skatteministeriets koncern og skal betjene alle 

ministerier med undtagelse af organisationer, der af sikkerhedsmæssige årsager har behov for særlige it-

løsninger fx Forsvarskommandoen, Politiet og Udenrigsministeriet. 

Styringsmodellen skitseres i rapporten, hvor både centret i Økonomistyrelsen og centret i Skatteministeriet 

skal indgå i det traditionelle statslige styringshierarki med entydigt ministeransvar. Finansministeriets og 

Skatteministeriets departementer tilskrives en vigtig rolle i den strategiske styring af de nye centre (kilde: 

C1, p. 23, 209-210). Samtidig fremhæves vigtigheden af at skabe klare referenceforhold i forhold til 

kundeinvolvering og ansvarsfordeling samt gennemsigtighed og forventningsafstemning om centrenes 

aktiviteter via serviceaftaler, de såkaldte SLA’er. Endvidere anbefales anvendelsen af brugerundersøgelser 

og rådgivende funktioner eksempelvis i form af slutbrugerfora/kundekontaktfora samt løbende møder på 

ledelsesniveau eller tilsvarende (kilde: C1, p. 23, 206-208). Rapporten advarede direkte mod at etablere en 

kundebestyrelse, da det ville skabe uklarhed om ejerskab og referenceforhold (kilde: C1, p. 209). 

Finansieringsmodellen, der anbefales i rapporten, var en aktivitetsbaseret finansieringsmodel, hvor 

kundens samlede betaling bestemmes af trækket på servicecenterets ydelser. Denne model anbefales for 

at sikre tilstrækkelige incitamenter til en fortsat effektivisering både i det administrative fællesskab og hos 

kunderne samt incitamenter til, at kunderne leverer input af en høj kvalitet til det administrative 
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fællesskab. Det anbefales dog, at modellen først tages i anvendelse i fællesskabernes andet leveår, for at 

sikre ordentlige budgetmæssige rammer og ro til at gennemføre implementeringen (kilde: C1, p. 217). 

Rapportens anbefalinger vedrørende styringsmodel forsøgte at sikre moralsk legitimitet ved, inden for de 

givne statslige rammer, at sikre kundeinddragelse og involvering i forhold til de administrative fællesskaber. 

Pragmatisk legitimitet blev også forsøgt sikret via finansieringsmodellen, hvor der anbefales en 

aktivitetsbaseret model med økonomiske gevinster for kundeorganisationerne. I styringsmodellen havde 

kunderne ikke direkte indflydelse og beslutningskraft, men de skulle høres og inddrages via 

referencegrupper mv. 

Rapportens analyser og anbefalinger synes at bekræfte informant 6’s udsagn om, at ministeriernes 

mulighed for at påvirke analyseresultatet var begrænset. Beskrivelsen af fordelene ved etableringen af de 

to statslige fællesskaber fylder meget og er veludbyggede, mens rapporten levner meget lidt plads til 

beskrivelse af modstand og ikke mindst håndtering af udfordringer og risici (kilde: C1, p. 37-38). 

Ministeriernes bekymringer og modstand mod at afgive styringsmæssig indflydelse blev ikke behandlet 

nærmere i rapporten. Hovedrapporten er således i høj grad et Finansministerielt produkt, som muligvis ikke 

havde en særlig høj grad af legitimitet blandt ministerierne.    

I regeringens økonomiske 2015 plan fra august 2007 omtales et besparelsespotentiale på effektivisering af 

administrationen i det offentlige (kilde: A22). I regeringsgrundlaget for den tredje VK-regering efter valget i 

november 2007 – mens analysefasen stadig var i fuld gang – fik Finansministeriet endvidere indarbejdet, at 

regeringen i 2008 ville tage initiativ til at effektivisere den statslige administration gennem et øget 

tværministerielt samarbejde: ”Eksempelvis kan udvalgte opgaver med fordel standardiseres, digitaliseres 

og samles i tværministerielle servicecentre” (kilde: C20, p. 59). Finansministeriet forfulgte en moralsk 

legitimeringsstrategi, hvor blev defineret et klart fælles statsligt og offentlig mål inden for de gældende 

normer og værdier (fra kolde til varme hænder). Det er legitimt af Finansministeriet at sætte effektivisering 

meget højt på den politiske agenda set ud fra Webers klassisk/traditionelle legitimitet. Finansministeriet 

har en særlig dagsordensættende magt på det økonomiske og administrationspolitiske område, når et nyt 

regeringsgrundlag skal formuleres.  

Scenen for en beslutning i regeringens magtfulde Økonomiudvalg var sat med den omfattende 

analyserapport og formuleringen i regeringsdokumenterne. Men inden da skulle der først træffes 

beslutning på departementschefsniveau, og flere ministerier var fortsat modstandere. Hvorvidt 

ministeriernes modstand alene blev udtrykt på de lavere niveauer af embedsmænd og organisationer eller 

også var afspejlet i departementskredsen, står ikke helt klart. Informant 6 siger, at Finansministeriets 

departementschef var nødt til at ”møblere” på et par departementschefskollegaer for at få dem med, 

informant 5 anfører, at der var de forudsigelige kritiske røster, men at rapportens argumenter om 

besparelser og kvalitetsforbedring i sidste ende var svære at komme uden om, jf. den moralske 

legitimeringsstrategi. I departementschefkredsen var der generelt tillid til besparelsespotentialet, men alle 
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vidste, at der ville komme et slagsmål om udmøntningen af dette i den efterfølgende budgetproces (kilde: 

I5). 

Regeringens Økonomiudvalg traf beslutning i henhold til rapportens anbefalinger i marts/april 2008.  

Beslutningen om etableringen af de statslige administrative fællesskaber var en udpræget top-down 

beslutningsproces, hvor Finansministeriet satte dagsordenen om etableringen ud fra en økonomisk og 

politisk målsætning – og uden støtte og opbakning fra de ministerier og organisationer, som beslutningen 

omfattede.   

Implementeringsfasen for Økonomiservicecentret/Statens Administration 

Efter beslutningen gik Økonomistyrelsen straks i gang med implementeringsopgaven, for så vidt angår løn, 

rejser og bogholderi mv. Styrelsen etablerede en implementeringsorganisation og igangsatte endnu en 

validering af de fra ministerierne indberettede ressourceoplysninger. Endnu en gang faldt 

ressourceforbruget på de omfattede opgaver.  

Dette kan iagttages, som at ministerierne på denne facon forsøgte at beskytte egne ressourcer og er 

dermed en indikation af, at beslutningen om etableringen af de tværstatslige fællesskaber ikke havde 

legitimitet og opbakning blandt ministerierne. Det var vigtigere for ministerier at beskytte egne budgetter, 

end at de nye administrative fællesskaber, som de iht. styringsmodellen ikke havde noget ansvar for, fik de 

nødvendige ressourcer. Hertil kom, at nogle ministerier formentlig aktivt spekulerede i at ”tjene på 

modellen”. På det tidspunkt var det således kendt, at hovedrapporten anbefalede en aktivitetsbaseret 

finansieringsmodel på sigt. 

Økonomistyrelsen igangsatte endvidere en ”charmetur” rundt til ministerierne, hvor styrelsen fortalte om 

den planlagte implementering, herunder hvad der skulle ske, hvornår og i hvilken rækkefølge. Via 

retfærdiggørelsen af det administrative fællesskab forsøgte Økonomistyrelsen at reparere på den moralske 

legitimitet. Strategien for Økonomistyrelsens kommunikation var at gøre processen forståelig og konkret 

(kilde: C16, C17 og I6) – dvs. beskytte ansvarligheden i projektet. Dette beroligede nogle ministerier. Andre 

ministerier kæmpede stadig imod beslutningen om etableringen og ville ikke samarbejde med 

Økonomistyrelsen. Et enkelt ministerium dekoblede fuldstændigt fra beslutningen ved at melde ud internt 

til alle underliggende organisationer og medarbejdere, at det pågældende ministerierum ikke var omfattet 

af beslutningen og derfor ikke skulle overføre opgaver og medarbejdere til Økonomiservicecenteret. Det 

gav efterfølgende en del udfordringer for Økonomistyrelsen og det pågældende ministerium, som faktisk 

var omfattet af beslutningen om bogholderi, regnskab og løn, men dog ikke it (kilde: I6). 

I forhold til de modvillige ministerier kunne Økonomistyrelsen selvfølgelig ”true” med Finansministeriet, 

men dette instrument kunne ikke bruges ret mange gange. ”Økonomistyrelsen var nødt til at arbejde på, at 

der blev etableret en samarbejdsorganisation med gensidig tillid” (citat: I6). Strategien for 

Økonomistyrelsen var at forsøge at fastholde legitimiteten ved at beskytte samarbejdsrelationerne.  
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Tidligt i implementeringsfasen gik Økonomistyrelsen endvidere i gang med at kvalificere hovedrapportens 

opgavesnit på de forskellige områder. Samarbejdet med ministerierne om dette forløb godt. ”Generelt er 

det jo også sådan i staten, at når en beslutning er truffet, så går man i gang med at implementere den” 

(citat: I6). Dette kunne tyde på, at den legale-rationelle legitimeringsstrategi (Weber) virkede på de 

områder, hvor egeninteressen ikke var markant udfordret og synlig.  

Da Økonomistyrelsen i implementeringsforløbet kom til udvælgelsen af de medarbejdere fra ministerier og 

organisationer, der skulle flyttes med opgaverne over til økonomiservicecentret, opstod der derimod store 

problemer. Her benyttede ministerierne ofte muligheden for at sende de dårligst kvalificerede 

medarbejdere af sted og medarbejdere, der slet ikke havde været beskæftiget med de pågældende 

opgaver. Og selvom der var lagt op til, at udvælgelsen af medarbejdere skulle aftales mellem ministeriet og 

Økonomistyrelsen, så oplevede Økonomistyrelsen flere gange, at ministerierne kørte solo. ”Når 

medarbejdernavne var meldt ud internt i ministerierne, så kunne beslutningen ikke ændres” (kilde: I6). 

Dette er et klart udtryk for, at etableringen af fællesskabet ikke havde legitimitet blandt ministerierne. De 

ville hellere beskytte egne ressourcer og kompetencer end at levere det nødvendige til Økonomistyrelsen. 

De manglende kompetencer hos de til fællesskabet overførte medarbejdere har givet udfordringer i lang tid 

i Økonomiservicecentret/Statens Administration (kilde: I6), også efter at konjunkturerne på 

arbejdsmarkedet vendte, og der ikke længere var rekrutteringsproblemer og arbejdskraftsmangel, som var 

blandt argumenterne for at etablere fællesskaberne. Det var endvidere en udfordring ved 

implementeringen, at der ikke eksisterede nulpunktsmåleringer af produktivitet og kvalitet i ministerierne. 

Det betød, at det var meget let for ministerierne at påstå, at alt var bedre i gamle dage (kilde: I6). Det nye 

Økonomiservicecenters output-legitimitet var derved nem at udfordre for ministerierne. 

De manglende nulpunktsmålinger gav endvidere problemer i forhold til implementering af den 

aktivitetsbaserede afregningsmodel, som i hovedrapporten var beskrevet som et vigtigt element i forhold 

til at sikre, at både det administrative fælleskab og ministerierne havde tilstrækkelige incitamenter til at 

effektivisere opgavevaretagelsen. Men den aktivitetsbaserede betalingsmodel var i endnu højere grad 

udfordret af, at dens indførelse skulle være et nulsumsspil for staten (kilde: I5 og I6), hvor nogle ministerier 

skulle betale mindre og andre mere. Samtidig vidste Finansministeriet og Økonomistyrelsen, at nogle 

ministerier havde været taktiske ved indmeldingen af årsværk i forhold til det reelle aktivitetsniveau. 

Fælleskabets opgavevaretagelse for de pågældende ministerier var i realiteten underfinansieret fra start.  

Finansministeriet havde ikke mod på at tage dette opgør med de pågældende ministerier (kilde: I6). Det 

skyldtes formentlig, at modstanden i forhold til fællesskabet blandt ministerierne i forvejen var høj, og at 

Finansministeriet ikke ville skabe yderligere uvilje. I Finansministeriet var der også en bekymring for at 

indføre en ren aktivitetsbaseret markedsmodel, hvor Økonomiservicecentret blev afhængigt af indtægterne 

(kilde: I5). Man kunne risikere at skulle afskedige medarbejdere i fællesskabet, hvis aktivitetsniveauet faldt. 

Det var Finansministeriet ikke parat til. Økonomistyrelsen ville gerne kigge på erfaringerne med den 

aktivitetsbaserede model i Københavns Kommunes KoncernService, men det ville Finansministeriet ikke 
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(kilde: I6). Staten importerer ikke løsninger fra kommunerne, og løsningerne kom på dette område ikke til 

at ligne hinanden. Den traditionelle autoritet (Weber) vandt over den mimetisk isomorfe på dette område 

(DiMaggio og Powell). 

Økonomistyrelsen oprettede, som hovedrapporten anbefalede, et kundekontaktforum, hvor hvert 

ministerium kunne deltage med en repræsentant udpeget af deres departementer. Økonomistyrelsen 

brugte dette kundeforum til at informere og forventningsafstemme med ministerierne (kilde: I6). Men 

forummet havde ingen styringsmæssig indflydelse. Hertil kom, at forummet ikke kunne nå ud til alle 

organisationer grundet den snævre deltagerkreds, en repræsentant pr. ministerium, der skulle dække 

mange organisationers opfattelser og holdninger. Forummet kunne altså ikke opfylde formålet om at skabe 

legitimitet via involvering og inddragelse. Senere blev der gennemført kundetilfredshedsmålinger, hvilket 

kan ses som en strategi til at reparere legitimiteten (Suchman).  

Implementeringsfasen for Statens It 

Placeringen af Statens It i Skatteministeriet blev valgt, fordi dette ministerium havde solide erfaringer fra 

organisationsforandringer, samt på daværende tidspunkt blev opfattet som foregangsministerium på 

digitaliserings og it-området. Derudover så man muligheden for positive synergier mellem det nye 

administrative it-fællesskab og Skatteministeriets eksisterende it-portefølje (kilde: C1 p. 139 og I5). De 

øvrige ministerier var formentligt ikke begejstret for valget af Skatteministeriet, men var samtidig ikke 

interesserede i selv at få opgaven, hvorfor man stiltiende accepterede forslaget (kilde: I6).  

Efter beslutningen i Regeringens Økonomiudvalg skulle Skatteministeriet i gang med at implementere 

Statens It. Skatteministeriet greb det en hel del anderledes an end Økonomistyrelsen. Ministeriet 

rekrutterede en direktør fra det private erhvervsliv til at stå i spidsen for Statens It, og samtidig gik 

ministeriet i gang med at udarbejde sin egen business case på området i stedet for at benytte den, der var 

beskrevet i hovedrapporten (kilde: I5 og I6). Ministeriet gik i gang med en implementeringsplan, hvor al it-

understøttelse vedrørende Statens It skulle etableres fra bunden, i stedet for at tage udgangspunkt i en 

konsolidering af ministeriernes eksisterende it-løsninger. Dermed forrykkede hele business casen sig 

voldsomt. De i hovedrapporten anslåede etableringsomkostninger på ca. 500 mio. kr. (kilde: C1, p. 153) 

blev i Skatteministeriets regnestykke til etableringsomkostninger i omegnen 1,6-2,0 mia. kr. (kilde: I6). 

Samtidig ville Statens It først være klar til at begynde at modtage ministerierne pr. 1.1.2012 (kilde: C13) – 

dvs. den tidsmæssige implementeringshorisont var også forrykket i forhold til hovedrapporten.  

Finansministeriet kunne ikke acceptere Skatteministeriets tilgang – og slet ikke den nye business case med 

etableringsomkostninger, der var 3 gange højere end anbefalingerne i hovedrapporten. Det er i øvrigt en 

bemærkelsesværdig legitimitetsudfordring, at Skatteministeriet i første omgang accepterede at få opgaven 

vedrørende Statens It, når ministeriet samtidig ikke kunne tilslutte sig beslutningsgrundlaget vedrørende 

opgaven. Skatteministeriet må i analyse- og beslutningsfasen have været i meget tæt dialog med 

Finansministeriet. Men om det har været Skatteministeriets egeninteresse for nye opgaver, der i 

beslutningsprocessen overskyggede hovedrapportens anbefalinger, og/eller om ministeriet troede, at det 
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efterfølgende kunne ændre beslutningen, vides ikke. Finansministeriet er heller ikke klar over det (kilde I6 

og I7). En mulighed kunne også være, at business casens ændrede forudsætninger først gik op for 

Skatteministeriet efter opgavetildelingen og den nye direktørs ankomst. 

I foråret-sommeren 2009 kom det til et endeligt opgør. Skatteministeriet insisterede på deres tilgang, ellers 

ville de ikke løse opgaven. Og Finansministeriet ville ikke gå med på den nye business case. Sagen blev 

formentlig drøftet helt oppe på ministerniveau (kilde: I6). Det endte med, at Finansministeriet måtte 

acceptere, at Skatteministeriet trådte ud af opgaven om Statens It. Opfattelsen i Finansministeriet var, at 

der var blevet spildt et år (kilde: I5). 

I denne fase var der en betydelig risiko for, at etableringen af Statens IT måtte lægges i graven. Men via 

departementschefskredsen fik Finansministeriet en række af de øvrige ministerier med på at give det en 

chance til (kilde: I5). Legitimeringsstrategien var klar – der skulle omstruktureres i forhold til den 

oprindelige model (Suchman). I en ”skønhedskonkurrence” skulle de pågældende ministerier så vælge 

mellem Skatteministeriets eller Finansministeriets tilgang – og endte med at vælge Finansministeriets 

(kilde: I5). Denne gang blev Statens It etableret, som en selvstændig styrelse under Finansministeriet. 

Finansministeriet indsatte en ny direktør fra egne rækker, en vicedirektør fra Økonomistyrelsen, der netop 

havde haft ansvaret for at implementere det statslige Økonomiservicecenter. 

Statens It etableredes med 8 ministerier. ”Det sværeste var sådan set, at ingen længere troede på idéen. 

Statens It startede ikke på nul – Statens It startede på minus 10” (Citat: I6).  Legitimiteten omkring Statens 

It var altså helt i bund, førend implementeringen overhovedet for alvor var kommet i gang. Og uanset at de 

omfattede ministeriers departementschefer havde sagt ja – så var de 8 ministerier og deres organisationer 

ikke glade – de var fortsat store modstandere af idéen. Ministerierne var bl.a. bange for, at det ville blive en 

discount-løsning og ønskede heller ikke at komme for tæt på Finansministeriet styringsmæssigt (kilde: I6) 

Alligevel lykkedes det at etablere Statens It ca. et halvt år efter flytningen fra Skatteministeriet til 

Finansministeriet pr. 1.1.2010. 

Den hurtige implementering efter flytningen skyldtes bl.a., at det nye Statens It valgte at tage opgaverne 

over fra ministerierne, som de nu engang var beskrevet i opgavesnittet, uanset at disse opgavesnit ikke var 

ens for alle ministerier. Det var altså en meget uens opgaveportefølje, det nye fællesskab fik over og 

startede med – og som først efterfølgende skulle standardiseres. Endvidere valgte det nye Statens It i første 

omgang alene at fokusere på det organisatoriske; flytning af opgaver og medarbejdere. Nye digitale 

løsninger, infrastruktur og projekter mv. blev udskudt til senere faser i implementeringen. 

Der blev lavet nulpunktsmålinger af kvalitetsniveauet og en tilstandsrapport på det overtagne it-setup. 

Alder og tilstand blev kortlagt – herunder også på sikkerhedssiden. Det kvalificerede diskussionerne med 

ministerierne og gjorde det sværere for ministerierne at påstå, at alt var bedre i gamle dage (kilde: I6 og I7). 

Derved var det nemmere for Statens It at opnå output-legitimitet og moralsk legitimitet i forhold til deres 

leverancer.  
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Endvidere blev de medarbejdere, der evt. skulle flyttes til Statens It, kompetencescreenet af et eksternt 

konsulentfirma – igen for i højere grad at forsøge at sikre, at Statens It kunne levere. Med denne metode 

lykkedes det bedre end for Økonomiservicecentret at få de nødvendige medarbejderkompetencer med 

over i fællesskabet, men det kan diskuteres, om det lykkedes i fuldt omfang. Der er endvidere fortsat stor 

forskel på, hvad det kræver af kompetencer at sidde i et ministeriums it-afdeling og så skulle sidde i Statens 

It og betjene 8 forskellige ministerier med mange flere brugere (kilde: I5 og I6). Og endelig sikrede Statens 

It sig en begyndende output-legitimitet ved at tage fat på nogle af de udfordringer, som ministerierne hver 

især havde kæmpet forgæves med. Der blev lagt planer for it-konsolideringen, som ministerierne kunne 

begynde at se meningen med (kilde: I6). 

Ligesom for Økonomiservicecentret var det dog en kæmpe udfordring, at der ikke var nulpunktsmålinger af 

aktivitetsniveauet. Hverken Statens it eller de afgivne ministerier var således klar over, om der var 

sammenhæng mellem økonomi, ressourcer, aktiviteter og opgavesnit. Og ligesom for 

Økonomiservicecentret har det formentlig betydet, at en aktivitetsbaseret afregningsmodel blev forsinket. 

Statens It fik dog hurtigt en aktivitetslignende model, hvor ministerierne betalte for antallet af brugere.  

Det blev også en udfordring at udarbejde en ny business case for det nye Statens It. Den blev af uvisse 

årsager meget ukonkret (kilde: I6). Det kan skyldes, at Finansministeriet ville sikre, at Statens It med de 8 

ministerier fik et vist råderum, så realiseringen kunne lykkes. Der var tiltro til, at serverkonsolidering og 

standardisering af pc-arbejdspladser mv. ville kunne give en reel besparelse (kilde: I5). Men den ”fluffy” 

business case gav Statens It en output-legitimitetsudfordring i forhold til ministerierne, for hvad var det 

egentlig, der blev styret efter? (kilde: I6). 

Endelig blev der etableret en bestyrelse for Statens It, hvor de 8 deltagende ministerier var repræsenteret. 

Det er interessant, når hovedrapporten netop frarådede bestyrelser. Argumentet var, at der ”På denne 

måde kunne skabes en styringsmodel, der sikrede, at de 8 stod sammen” (citat: I5). ”Det var en coalition of 

the willing” (citat: I5 og I7) – en interessant krigsmetafor, som to informanter uafhængigt af hinanden 

brugte. Det tydede på, at der var tale om et meget spændingsfyldt felt, hvor en sikring af input-legitimitet i 

forhold til indflydelse og inddragelse blev vægtet højt. Der sad en enkelt departementschef i bestyrelsen – 

resten af medlemmer var administrationschefer fra departementerne. For Statens It var det 

styringsmæssigt en udfordring, at der var en bestyrelse. Bestyrelsen ville gerne have indflydelse fx på 

styringen af Statens It, herunder resultatkontrakt mv. Men denne indflydelse ville Finansministeriet ikke 

tillade. Oprettelsen af bestyrelsen kan betegnes som en hyklerisk styringsmodel, der gav udtryk af ét, men i 

virkeligheden var noget andet. Og Statens It var placeret i en yderst vanskelig balancegang mellem den 

kundesammensatte bestyrelse, der gerne ville have indflydelse, og Finansministeriet som ejer, der ikke ville 

tillade dette (kilde: I6).  

6.3 Delkonklusion Statens Administration og Statens It 

Legitimitetsudfordringerne i forbindelse med etableringen af Statens Administration og Statens It var store. 

Finansministeriet fik med inspiration fra lignende idéer samt bistand fra managementkonsulenter 
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overbevist departementschefskredsen om, at etableringen af fællesskaberne var vejen til det politiske mål 

om besparelser på administration. Men Statens Administration og Statens It har igennem alle faser haft 

betydelige legitimitetsudfordringer, fordi ministerierne fra start var modstandere af idéen og samtidig ikke i 

noget nævneværdigt omfang fik konkrete gevinster eller indflydelse.  

Når det alligevel lykkedes at få etableret Statens Administration må det tilskrives en ihærdig 

implementeringsindsats fra Økonomistyrelsen. Og for Statens It lykkedes det bl.a. pga. omstruktureringen 

og overvågningen af kvaliteten. For begge fællesskaber gælder endvidere, at de lykkedes, fordi ministerier 

og organisationer i staten i et eller andet omfang alligevel ”retter ind”, når beslutningen er truffet (kilde: 

I6).    

Begge administrative fællesskaber eksisterer fortsat i dag, og Statens It har fået yderligere 2 ministerier og 

underliggende organisationer som kunder. I skrivende stund er der dog ikke planer om yderligere udvidelse.  

Tabel 9 Oversigt over legitimitetsudfordring og håndtering i Statens Administration og Statens It  

Fase Udfordring Håndtering Legitimitetsform/strategi 

Idé 
Vinde opbakning til 

idéen  

Import af idéen udefra og fra 

ministerielle fællesskaber.  

 

Ministerierne tilslutter sig ikke– ”vi 

er særlige og tror ikke på idéen”. 

Rationaliserede myter og 

isomorfisme  

 

Ingen legitimitet 

 

Analyse 

Udarbejde 

beslutningsgrundlag 

som ikke vil blive 

afvist 

 

Ændre ministeriers 

følelsesmæssige 

tilgang til en 

faktabaseret 

diskussion 

Ministerierne og deres 

organisationer inddrages via 

spørgeskemaer og workshops 

 

 

Finansministeriet står fast og 

anvender management-konsulenter, 

uden derved at få større opbakning 

Input-legitimitet  

 

 

 

 

Forsøge at opnå moralsk 

legitimitet ved at overbevise  
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Fase Udfordring Håndtering Legitimitetsform/strategi 

Beslutning 

At få truffet 

beslutning om 

etablering af Statens 

Administration og 

Statens It 

Departementschefskredsen tilslutter 

sig – ud fra overordnet politisk 

målsætning om at spare på 

administration ”fra kolde til varme 

hænder” 

 

Ministerier og organisationer er 

stadig modstandere på lavere 

niveauer 

 

Finansieringsmodel med 

økonomiske gevinster for ministerier 

Opnå moralsk legitimitet ved 

at definere mål og tilpasse til 

værdier  

 

 

 

Ingen. Top-down beslutning, 

som ministerierne dekobler 

 

 

Pragmatisk legitimitet 

Implemente

ring 

Af Statens 

Administrati

on 

At omvende de 

negative ministerier 

 

 

Tilkoble ministerier, 

der dekobler 

 

Nulsumsspil om 

økonomi  

 

Manglende 

indflydelse og ringe 

kvalitet 

Charmetur og grundig 

kommunikation 

 

 

Kun ”true” med Finansministeriet, 

når absolut nødvendigt 

 

Aktivitetsbaseret 

finansieringsmodel udskydes 

 

Kundekontaktforum og 

tilfredshedsundersøgelse 

Moralsk legitimitet via 

retfærdiggørelse og 

ansvarlighed 

 

Pragmatisk legitimitet ved at 

beskytte relationer 

 

Ingen: Pragmatisk legitimitet 

udfordres 

 

Output-legitimiteten 

udfordret. Reparation via 

overvågningssystemer 

Implemen-

tering af 

Statens It 

Business case 

vedrørende Statens 

It holdt ikke 

 

At undgå at lægge 

Statens It I graven 

 

Manglende 

indflydelse 

 

Risiko for ringe 

kvalitet 

Flyt opgave fra Skatteministeriet til 

Finansministeriet. 

 

At få overtalt nogle 

departementschefer til at gå med 

 

Bestyrelse etableret med ”the 

coalition of the willing” 

 

Tilstandsrapport og 0-

punktsmålinger på serviceniveau 

Reparere moralsk legitimitet 

ved at omstrukturere  

 

Fastholde moralsk legitimitet 

ved at ansvarliggøre. 

 

 

Forsøg på at sikre input-

legitimitet og pragmatisk 

legitimitet  

Fastholde og reparation af 

moralsk legitimitet  
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7. Case analyse - Udbetaling DK 
 

7.1 Beskrivelse af case 

I det følgende beskrives Udbetaling Danmark casens kontekst, forløb, aktører og deres interesser. 

Kontekst 

Den daværende regering (Venstre og Konservative) lancerede i august 2007 en 2015-plan for dansk 

økonomi (kilde: A22: p. 9). Af planen fremgik, at der var et potentiale for, at kommunerne kunne spare 1 

mia. kr. om året på at effektivisere deres administration på en række områder mv. Det fremgik endvidere, 

at de frigjorte midler kunne anvendes til at styrke den borgernære service. Og endelig fremgik det, at 

regeringen ville fremlægge en strategiplan i løbet af foråret 2008 med henblik på at drøfte området med 

kommunerne i de årlige forhandlinger mellem regering og kommuner om det kommende års økonomi.  

Primo 2007 var strukturreformen, også kaldet kommunalreformen, hvor 271 kommuner via 

sammenlægninger blev reduceret til 98 kommuner, trådt i kraft.  

Endelig var den administrationspolitiske dagsorden fra Finansministeriet i stadig større grad koncentreret 

om en centralisering af opgaver og udnyttelse af stordriftsfordele, samt regelforenklings- og 

digitaliseringsinitiativer, jf. kapitel 6. 

Kort forløbsbeskrivelse vedrørende Udbetaling Danmark 

Casen strækker sig over et samlet tidsspænd på godt 5 år. Der gik over 2 år, fra idéen opstod i 

Finansministeriet, til der blev indgået aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen i 

kommuneforhandlingerne i 2010 om etableringen af Udbetaling Danmark. Selve analysearbejdet tog ca. 1 

år, men beslutningsfasen varede også 1 år, hvilket skyldes vanskeligheder undervejs. Efter beslutningen gik 

der yderligere godt 2 år, før Udbetaling Danmark var klar til at overtage de første sagsområder fra 

kommunerne. Samtlige sagsområder blev så til gengæld overført fra kommunerne i løbet af et ½ års tid. 

Nedenfor er vores udpluk af væsentlige begivenheder i forløbet.    

Tabel 10 Forløbsbeskrivelse Udbetaling Danmark  

Tidspunkt Begivenhed 

2007-2008 Idéen opstår i Finansministeriet 

Juni 2008 
Kommuneaftale for 2009 (A20) mellem regeringen og Kommunernes 

Landsforening om igangsættelse af analyse. 

Medio 2008 - foråret 

2009 

Deloitte hyres ind og gennemfører omfattende analyser, som viser et 

væsentligt besparelsespotentiale. 

Juni 2009 
KL og regeringen kan ikke nå til enighed om en model for at høste 

besparelsespotentiale i kommuneaftalen for 2010.  
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Efteråret 2009 Staten kører videre i sit eget modelspor, og KL gør det samme. 

Finansministeriet udarbejder oplæg til finanslovsforhandlinger ml. regeringen 

og Dansk Folkeparti om en ren statslig model, men uden resultat. 

Kommunalvalg 2009 afholdes. 

Foråret 2010 

Kommuneaftale for 2011 (A21) ml. regeringen og KL om samling af objektiv 

sagsbehandling med ATP som leverandør.  

Aftale mellem regering og DF om geografisk placering af 5 regionale centre 

Efteråret 2010 Implementeringsstyregruppe nedsættes, og implementering igangsættes 

December 2010 
Lovgrundlag for etablering af Udbetaling Danmark vedtages af folketinget 

med regeringens og Dansk Folkepartis mandater. 

2011 Fortsat implementering, herunder omfattende lovforberedende arbejde  

11. april 2012 
Lovgivningspakke om ændring af lovgivning på sagsområder mv. samt endnu 

en lov om Udbetaling Danmark vedtages af folketinget. 

1.oktober 2012 
Bestyrelsen tiltræder, og Udbetaling Danmark overtager det første 

sagsområde, familieydelser, fra kommunerne. 

1. december 2012 
Udbetaling Danmark overtager andet sagsområde, barselsdagpenge, fra 

kommunerne. 

1.marts 2013 

Udbetaling Danmark overtager de 3 sidste sagsområder; folkepension, 

førtidspension og boligstøtte fra kommunerne og er dermed 

færdigimplementeret. 

Digitaliseringssporet igangsættes. 

 

Aktører og interesser 

Mange aktører er involveret i etableringen af Udbetaling Danmark. Nedenfor er en gennemgang af de 

væsentligste aktører og deres interesser (kilder: I1 og I2 samt A14, A16, A18 og A22). Nedenstående figur 

viser, at der er rigtig mange aktører, der kan forventes at have forskellige interesser i sagen. Det gælder alt 

fra borgere til egentlige organisationer og andre institutionelle aktører såsom partier, kommuner og 

ministerier. Kompleksiteten i aktør- og interessefeltet er meget stor, men den reduceres dog ved, at der er 

institutionaliserede rammer for forhandlinger og beslutninger.  

Finansministeriet er statens kassemester og har som hovedinteresse at bidrage til, at regeringens 

økonomiske målsætninger i 2015-planen indfries ved, at kommunernes administrative opgaver 

effektiviseres. Dernæst spiller Finansministeriet også en rolle i forhold til den administrationspolitiske 

dagsorden, herunder ift. afbureaukratisering, indretningen af den offentlige sektor samt digitalisering. 

Indenrigs- og Socialministeriet har ressortmæssige interesser på spil – dels i forhold til den kommunale 

sektor og dels i forhold til nogle af de sagsområder, der er i spil i forhold til opgaveoverflytning. 
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Beskæftigelsesministeriet har interesser i forhold til de sagsområder, der er under overvejelse i forhold til 

opgaveoverflytning. 

Skatteministeriet har interesser i forhold til at få nye opgaver (kilde: I1). Ministeriet fik nye opgaver fra 

kommunerne i forbindelse med kommunalreformen, men er på udkig efter yderligere vækstområder, da 

den samlede forretning løbende reduceres. 

Regeringen har en målsætning om at indfri 2015-planen, som er et politisk oplæg om velstand og vækst i 

Danmark, ved at indgå de nødvendige politiske aftaler – dels i folketinget for at sikre flertal til 

lovgivningstiltag og dels i forhold til KL mv. i forhold til aftaler om den kommunale økonomi. 

Folketinget og de politiske partier vedtager lovgivningen. Et lovforslag skal have flertal for at blive vedtaget.   

Kommunernes Landsforening (KL) har en interesse i at bevare og beskytte det kommunale selvstyre samt at 

få de mest fordelagtige aftaler om kommunernes økonomi ved de årlige forhandlinger med regeringen og 

Finansministeriet. Men KL har også en interesse i at opretholde egen organisation som fælles kommunal 

interesseorganisation, der er i stand til at indgå aftaler med regeringen på vegne af samtlige 98 kommuner.  

Kommunerne har hver især interesse i at bevare og beskytte det kommunale selvstyre – og optimere egne 

budgetter og økonomisk råderum til gavn for borgere og virksomheder i kommunen.  

ATP vil gerne have nye forretningsområder og vil i øvrigt gerne påvirke staten i forhold til i højere grad at 

understøtte den digitale standardisering og udvikling. 

Udbetaling Danmark vil gerne blive en succes med overtagelse af opgaverne fra kommunerne mv.   

Konsulenter (Deloitte) har en interesse i at ”please” Finansministeriet, der er deres opdragsgiver både i den 

konkrete opgave, men også til mange af deres øvrige og evt. kommende opgaver. Samtidig har Deloitte en 

interesse i at levere en analyse, som KL kan tilslutte sig, da KL og kommunerne også er opdragsgivere til 

konsulentbranchen. 

Borgerne er modtagere af de forskellige ydelser, som falder ind under objektiv sagsbehandling og 

Udbetaling Danmark. Borgerne vil gerne modtage rettidige og korrekte ydelser og kunne få hjælp og 

bistand fra relevant myndighed om nødvendigt.   
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Figur 3 Aktøroversigt Udbetaling Danmark  
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7.2 Analyse af legitimitetsudfordringer og deres håndtering 

I det følgende analyserer vi legitimitetsudfordringerne i casen og håndteringen heraf. Analyserne er 

struktureret med udgangspunkt i casens faser. 

Vi kommer ind i casen i forbindelse med, at idéen opstod i Finansministeriet tilbage i 2007 – og vi forlader 

casen igen i forbindelse med, at Udbetaling Danmark var færdigimplementeret i foråret 2013. 

Idéfasen 

Idéen til at samle kommunernes objektive sagsbehandling vedrørende udbetaling af folkepension, 

førtidspension, børnepenge, boligstøtte, barselsdagpenge mv. opstod i Finansministeriet i perioden 2007- 

2008 i forbindelse med, at der skulle udarbejdes oplæg til de i 2015-planen angivne potentielle besparelser 

i kommunerne. Idéen kom dels fra tilsvarende overvejelser om etablering af tværministerielle 

administrative fællesskaber, samt fra Norge og Sverige, der var i gang med centraliserings- og 

stordriftsreformer på forsikringskasseområdet. ”Og hvis det kunne lade sig gøre dér, så turde vi også godt 
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herhjemme” (citat: I1). Idéen byggede på den rationaliserede myte (Meyer og Rowan) om besparelser via 

administrative fællesskaber og havde klare mimetiske isomorfiske legitimitetstræk (DiMaggio og Powell).  

Finansministeriet var soloaktør i den helt tidlige idéfase, hvor oplægget til kommuneforhandlingerne blev 

formuleret. Her var hverken KL, kommuner eller borgere involveret. Den manglende involvering af 

relevante aktører, for hvem en senere beslutning har betydning, resulterer i legitimitetsudfordringer senere 

i processen. De øvrige ministerier med ressortmæssige interesser blev holdt mundtligt orienteret på 

overordnet niveau. 

Finansministeriet havde allerede på dette tidspunkt en forestilling om, at idéen kunne ende med en 

organisatorisk centraliseret statslig løsning, da ministeriet mente, at effektiviteten og dermed 

besparelsesgevinsten lå i stordriften. Strukturreformen var netop gennemført, og der var både politisk og 

på embedsmandsniveau en bekymring for, så kort efter strukturreformen at kigge på et område, der igen 

kunne udfordre det kommunale selvstyre (Kilde: I1). Finansministeriet har dog via sin position en legitim ret 

til at udfordre hele den offentlige sektors indretning og effektivitet – her er tale om traditionel legitimitet i 

Webers forstand.  

Vi har ikke undersøgt KL’s holdning til Finansministeriets idé, men uanset den potentielle trussel for det 

kommunale selvstyre og trætheden oven på strukturreformen (kilde: I1), så var KL nødt til som ansvarlig 

organisation at spille med i forhold til at indfri regeringens 2015-plan. Fastlæggelsen af det overordnede 

mål sikrede altså moralsk legitimitet til idéen (Suchman). Hertil kom, at KL formentlig også kunne tilslutte 

sig regeringens overordnede politiske mål om at effektivisere administrationen for derved at få flere midler 

til service mv. – fra kolde til varme hænder. KL havde derudover flere andre egeninteresser, som kan 

forklare, at de valgte at gå med til analysen. Dels den fremtidige it-understøttelse - kommunerne havde på 

det tidspunkt store udfordringer med KOMBIT som it-leverandør, og analysen kunne måske anvise en 

retning. Dels så KL en mulighed for at opnå regelforenkling på de pågældende sagsområder (kilde: I1). Pga. 

forskellige egeninteresser gav KL opbakning til at undersøge idéen nærmere – der var altså en pragmatiske 

legitimitet på banen (Suchman). KL kunne på det tidspunkt slet ikke forestille sig, at idéen ville ende med en 

statslig centraliseret løsning, og at en sådan løsning ville kunne bære igennem en politisk beslutningsproces 

(kilde: I1). 

I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2009 (kilde: A20), indgået i 

juni 2008, blev det aftalt at igangsætte en analyse, der skulle se på mulighederne for at effektivisere de 

objektive sagsbehandlingsprocesser i kommunerne ved at udnytte stordriftsfordele (kilde: I1).  

Idéen til analysen havde sit udgangspunkt i den mimetiske isomorfisme og blev yderligere legitimeret af 

Finansministeriets økonomiske og administrationspolitiske målsætninger. KL måtte som ansvarlig 

organisation spille med, og havde også en række egne interesser at forfølge, der kan forklare legitimeringen 

af idéen. Kommuner og borgere var ikke involveret i denne fase, hvilket efter den danske 

forhandlingsmodel, ikke udgør en legitimitetsudfordring i sig selv, men som alligevel fik betydning for det 

videre forløb.  
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Analysefasen 

KL, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet og Skatteministeriet deltog i 

analysearbejdet i perioden juni 2008 til november 2009. Deloitte blev hyret ind som konsulentfirma på 

opgaven.  

I denne fase var Finansministeriet omhyggelig med at sikre input-legitimitet (Torfing) ved at involvere 

relevante aktører og endvidere med at bruge den nødvendige tid på at blive enige med KL om 

analysemetoden for derved at sikre, at analyseresultatet ikke senere skulle kunne afvises (kilde: I1). 

Finansministeriet opnåede derved både moralsk procedural legitimitet (Suchman)og throughput-legitimitet 

(Torfing) til analysearbejdet. Udover KL havde nogle af ministerierne også egeninteresser i forhold til 

analysearbejdet. Fx var Skatteministeriet på jagt efter nye opgaver og ressortområder, fordi ministeriet i 

disse år var under kraftig reduktion – og ministeriet havde altså en tydelig egeninteresse i at deltage i 

analysen – jf. Suchmans pragmatiske legitimitet. 

Finansministeriets tilgang i analysefasen var således legitimerende i forhold til resultatet og det videre 

forløb. Ifølge vores informant 1 var både Finansministeriet og KL efterfølgende enige om, at det var den 

grundigste analyse nogensinde. Resultatet af analyserne var uangribeligt (kilde: I1).  At KL så at sige 

blåstemplede analyseresultatet viste sig ved, at KL efterfølgende anvendte tallene fra analyserne i egne 

interne overvejelser om løsningsmodel (kilde: A3). 

Analyseresultatet viste, at der var meget store forskelle i kommunernes effektivitet i administrationen af de 

pågældende sagsområder (kilde: A2). Der var en potentiel effektiviseringsgevinst på mellem 304-458 mio. 

kr. årligt at hente ved stordrift. Deloitte analysen pegede på forskellige modeller, der kunne arbejdes videre 

med for at realisere besparelserne.  

Gennem forhandlinger med KL forsøgte Finansministeriet at opnå enighed om samlingen af de objektive 

sagsbehandlingsområder i en selvstændig organisatorisk enhed. I modsætning til casene om Statens 

Administration og Statens It er der ved etableringen af Udbetaling Danmark tale om en politisk 

ændringsstrategi (Borum, 1995). I juni 2009 i forhandlingerne om kommuneaftalen for 2010 kunne 

Finansministeriet, regeringen og KL ikke blive enige om det videre forløb. Hvordan skulle de besparelser, 

som man var enige om var der, realiseres? Forhandlingerne blev forsinkede i forsøget på at nå en aftale på 

området, hvilket er helt usædvanligt. Finansministeriet stod hårdt på, at besparelserne skulle realiseres ved 

en centraliseret model, med størst mulige stordriftsfordele. KL mente, at der skulle arbejdes i retning af en 

fælles it-understøttelse (kilde: I1).  

En mulig årsag til, at man ikke nåede en aftale i 2010, handlede ifølge informant 1 også om, at KL ikke 

havde det kommunale bagland med sig, jf. den manglende input-legitimitet i idéfasen. KL forestillede sig 

ikke, at analysen skulle føre til en statslig centraliseret opgaveløsning, og KL undlod muligvis af den grund at 

sikre opbakning fra baglandet (kilde: I1). Den manglende inddragelse af og opbakning fra kommunerne gav 

KL en uoverkommelig legitimitetsudfordring i forhandlingsfasen med Finansministeriet og regeringen, som 
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ikke kunne overvindes i det korte forhandlingsforløb med hård bagkant. Der var altså tale om både 

udfordringer af input-legitimitet og throughput-legitimitet i forhold til at få truffet beslutningen.  

Den manglende aftale førte til, at Finansministeriet med de øvrige ministerier i løbet af efteråret arbejdede 

videre med en selvstændig analyse af statslig model, hvor KL ikke deltog. Ifølge informant 1 var KL rystet 

over dette og forsøgte via egen analyse af en kommunal model (kilde: A3 og A17) at obstruere dette, ”men 

kampen var tabt” (citat: I1). 

I efteråret 2009 under de årlige finanslovsforhandlinger mellem den daværende regering og Dansk 

Folkeparti forsøgte Finansministeriet at få en centraliseret statslig model med i aftalen. Men det lykkedes 

ikke, formentlig fordi der i dette efterår også var kommunalvalg. Både regeringspartierne (V og K) samt 

Dansk Folkeparti ville ikke løbe risikoen for at tabe kommunalpolitiske mandater på den i kommunerne så 

upopulære sag om samling af den objektive sagsbehandling.  

At analysen i denne fase ikke resulterede i en beslutning, skyldtes ikke analysemetoden og -resultatet. Der 

var støtte og opbakning til analysemetoden og analyseresultatet, men uenighed om hvordan det skulle 

realiseres bl.a. fordi KL havde problemer med at sikre input-legitimiteten fra det kommunale bagland. Hertil 

kom at en ren statslig løsning udgjorde en betydelig udfordring af regeringspartiernes og Dansk Folkepartis 

pragmatiske legitimitet, fordi kommunerne på dette tidspunkt havde en stor politisk betydning – også 

landspolitisk – pga. kommunalvalget.    

Beslutningsfasen 

I forhandlingerne mellem regeringen og KL i foråret 2010 om den kommunale økonomi for 2011 opnås 

endelig enighed mellem regeringen og KL om en centraliseret og delvis statslig model for de objektive 

sagsområder fra kommunerne. Man enes om at etablere en selvejende institution, hvor ydelserne leveres 

af ATP (kilde: A21).   

Regeringen har under forhandlingerne som led i den politiske ændringsstrategi givet KL betydelige 

indrømmelser for at nå en aftale. Opbakningen sikre via den pragmatiske legitimitet. Særligt to områder er 

iøjnefaldende; governancemodellen og finansieringsmodellen. En del kommuner er imidlertid stadig 

modstandere, så KL må formentlig ”klemme beslutningen igennem sin bestyrelse” (citat: I1).  

På governance-området får KL indrømmelser ved, at ATP bliver valgt som leverandør i stedet for 

Skatteministeriet, som Finansministeriet ellers fandt mest oplagt pga. SKATs størrelse og regionale struktur 

og erfaringer. Men KL og kommunerne var meget imod en løsning i Skatteministeriet pga. dårlige erfaringer 

på inddrivelsesområdet efter strukturreformen. Valget af ATP frem for Skatteministeriet er udtryk for en 

kognitiv legitimitetsopnåelse (Suchman). Løsningen skulle være acceptabel, forståelig og give mening for 

kommunerne. Kommunerne havde ikke noget imod ATP, men de havde derimod ikke accepteret en model 

centraliseret omkring Skatteministeriet (kilde: I1).   
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Dernæst får KL adgang til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for den selvejende 

statslige organisation. Det giver både mulighed for indflydelse og aflønnede poster, ”ben”, for politikerne i 

den kommunale verden. Begge dele er udtryk for pragmatisk legitimitet – både i forhold til egeninteresse 

og indflydelse. Endelig får KL den indrømmelse, at bestyrelsen kan evaluere konstruktionen efter 5 år og i 

den forbindelse beslutte, om der skal findes en anden leverandør af den objektive sagsbehandling. Ligesom 

i casen om KoncernService gives der altså mulighed for senere omstrukturering. 

På finansieringsmodellen får KL indrømmelser i forhold til, at besparelsen på i alt 300 mio. kr. skal tilfalde 

kommunerne, når implementeringsomkostningerne er afholdt. Dermed sikres pragmatisk legitimitet via 

kommunernes egeninteresse ved beslutningen. Endelig er hensynet til betjeningen af borgerne, herunder 

særligt de svage borgere, også beskrevet grundigt i kommuneaftalen (kilde: A21, bilag 3). Det har 

formentlig været væsentligt for at sikre beslutningen moralsk legitimitet og output-legitimitet i relation til 

borgere. 

Finansministeriet kunne formentlig have gennemtrumfet en beslutning uden om KL, men var interesseret i 

at opnå en aftale for derved at sikre, at kommunerne efterfølgende ville medvirke positivt til 

implementeringen. Erfaringerne fra nogle af de andre reformer og implementeringen af de statslige 

administrative fællesskaber, Statens It og Statens Administration skræmte. Finansministeriet ville sikre, at 

kommunerne havde de tilstrækkelige incitamenter til at samarbejde positivt (kilde: I1). Det vil sige, at 

Finansministeriet bevidst arbejdede med at sikre den pragmatiske legitimitet, alle aktører skulle have en 

interesse i, at projektet lykkedes (kilde: I1).  

Udover kommuneaftalen indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti om objektiv sagsbehandling, 

herunder den geografiske placering af de 5 centre, som den nye selvejende organisation ”Udbetaling 

Danmark” ville komme til at bestå af: Centrene blev placeret i Holstebro, Frederikshavn, Haderslev, 

Vordingborg og Hillerød (kilde: A23). Denne aftale er igen udtryk for opnåelse af pragmatisk legitimitet i en 

politisk ændringsstrategi, idet regeringen gennem aftale om placeringen af centrene fik sit flertal i 

Folketinget på plads i forhold til at få vedtaget den nødvendige lovgivning for etableringen af Udbetaling 

Danmark (kilde: I1). 

Folketingsbehandlingen af lovforslag mv. afslører kritiske høringssvar fra nogle kommuner, der synes, de 

bliver snydt økonomisk med aftalen, jf. ovenfor, og dels fra bekymrede borgergrupper – fx ældresagen 

(kilde: A23). Lovforslaget om etableringen af Udbetaling Danmark bliver dog vedtaget i december 2010 

med et flertal bestående af regeringspartierne og Dansk Folkeparti. 

At det i tredje forsøg endte med en beslutning om etablering af Udbetaling Danmark kan primært forklares 

med Finansministeriets og regeringens fokus på at opnå opbakning fra KL og Dansk Folkeparti gennem især 

pragmatiske legitimitetsstrategier i en politisk ændringsstrategi. Dvs. gevinster, indflydelse og 

indrømmelser.   
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Implementeringsfasen 

Der blev i efteråret 2010 nedsat en styregruppe med repræsentanter fra KL, ATP, Finansministeriet og 

nogle af de øvrige ressortministerier. KL var på det tidspunkt under stort pres fra en række meget utilfredse 

kommuner. Kritikken opstod bl.a., fordi tallene fra Deloitte-analyserne efterhånden var blevet flere år 

gamle. Pga. det langvarige beslutningsforløb opstod der tvivl om output-legitimiteten i forhold til 

besparelsen. For at støtte KL gik Finansministeriet med til at foretage en række nye målinger, som i det 

store hele genbekræftede business casen (kilde: I1).   

Men modstanden i de utilfredse kommuner fortsatte, jf. også folketingsbehandlingen af lovforslaget (kilde: 

A18). Modstanden handlede bl.a. om den af KL besluttede betalings- og gevinstmodel ved 

opgaveoverførslen. KL havde valgt at bruge deres gængse fordelingsmodel, der anvender kommunernes 

befolkningstal som fordelingsnøgle. Den model havde ikke nogen sammenhæng med Deloitte-analysens 

opgørelse af kommunernes effektivitetsgrad for de pågældende områder. Det betød, at en række af de 

mest effektive kommuner bliver straffet i betalingsmodellen, og det har de været og er fortsat meget sure 

over (kilder: I1 og I2). Dette kan forstås ud fra den pragmatiske legitimitet – de pågældende kommuner gik 

glip af deres gevinst – og dermed er output ikke længere legitimt for dem. 

Derudover var der generel modstand i implementeringsfasen på det politiske niveau i forhold til at skulle 

afgive opgaver og medarbejdere. Der har været mange følelser i dette (kilde: I2). På det operationelle 

niveau har samarbejdet mellem kommuner og Udbetaling Danmark fungeret godt i implementeringen.  ”Nu 

går vi i gang, beslutningen er jo truffet” (citat: I2). Den traditionelle legitimitet (Weber) var på plads, og en 

normativ opfattelse af fællesskabets værdier og normer tilsagde, at arbejdet så skulle gøres. 

Finansministeriet mente endvidere, at ”der var lagt rigeligt med polstring ind i business casen” (citat: I1), 

ligesom der via statslån var afsat tilstrækkelige midler til implementeringsprocessen. Dette var også et 

udtryk for pragmatisk legitimitet; Finansministeriet havde en egeninteresse i succesrig implementering og 

gav derfor vilkår, der kunne sikre en succesfuld implementering.  

I implementeringsfasen var der lagt vægt på en sikker og stabil drift (kilde: A16 og I2). Borgerne skulle helst 

ikke kunne mærke forandringerne, men stadig modtage korrekte ydelser til tiden. I implementeringsfasen 

arbejdede ATP og Udbetaling Danmark målrettet med kommunikation i forhold til at fastholde 

legitimiteten. Der var dialog med alle interessenter, herunder interessenter for svage grupper af borgere i 

forhold til at finde løsninger for sagsbehandlingen, som også tilfredsstillede dem. Der fokuseredes 

endvidere på den nye organisations organisatoriske setup, herunder rekruttering af dygtige ledere, flytning 

af opgaver og medarbejdere i en gennemtænkt, faseopdelt plan samt etablering af best practice i 

sagsbehandlingen. It-systemer flyttedes i eksisterende løsninger, og ATP udførte en meget stram styring af 

it-leverandøren KMD (kilde: I2). Det var et helt bevidst valg, at den organisatoriske etablering og flytning af 

opgaver ikke blev foretaget samtidig med en ændring af it-understøttelsen. Ifølge Finansministeriet så 

skræmte sporene fra den digitale tinglysning i forhold til en samtidig implementering af ny organisation og 
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digitalisering (kilde: I1). ATP var enige i dette risikobillede (kilde: I2). Der var fokus på, at Udbetaling 

Danmark skulle opnå og fastholde både moralsk og kognitiv legitimitet i relation til borgere og kommuner. 

Udbetaling Danmark anvendte bestyrelsen med det kommunalt udpegede flertal til at 

forventningsafstemme service- og kvalitetsniveauer, beslutninger mv. Udbetaling Danmarks ledelse indgik 

ikke i politiske diskussioner med kommunerne om betalingsmodellen, som stadig var følelsesmæssigt 

ømtålelig (kilde: I2). Udbetaling Danmark fik ros fra kommunerne for implementeringsforløbet. 

Samarbejdet med bestyrelsen fungerede godt – der var en ”sikker hånd i governance” (citat: I2).   

Udbetaling Danmark har taget udgangspunkt i de bedste kommuners opgaveløsning i forhold til at 

fastlægge standardiserede ”best practice” processer for opgaveløsningen på alle sagsområder. Dette 

sikrede, at Udbetaling Danmark leverede mindst samme serviceniveau, som kommunerne gjorde førhen. 

Endvidere anvendte Udbetaling Danmark en række KPI’er for produktion, servicekvalitet og 

kundetilfredshed, der var aftalt med bestyrelsen – dvs. en sikring af outputlegitimitet i forhold til kvaliteten. 

Der var tale om standarder, som kom fra ATP, og som ATP havde anvendt med succes i 

pensionsforretningen. En moralsk legitimeringsstrategi, fordi det allerede var accepterede standarder – og 

en mimetisk isomorfisme pga. overførslen fra ATP og de bedste kommuner.  

Mange faktorer har spillet ind i forhold til implementeringsfasens resultat. Vi vil her fremhæve tre forhold. 

1) Den pragmatiske legitimitet, der byggede på KL’s, Finansministeriets, kommunernes og ATP’s 

egeninteresser i, at implementeringen skulle lykkes, stod stærkt, 2) Fokus på sikker og stabil drift og 

acceptabel kvalitet gennem professionel ledelse, udarbejdelse af procedurer og standarder, adskillelse af 

de organisatoriske og de digitale forandringer styrkede samlet set Udbetaling Danmarks moralske 

legitimitet og output-legitimitet, 3) Valg af best practice fra kommunerne og ATP’s pensionsforretning og 

styring efter KPI’er, som byggede på koncepter og niveauer, der allerede var moralsk legitimeret. 

7.3 Delkonklusion Udbetaling Danmark  

Legitimitetsudfordringerne og håndteringen heraf i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er 

opsummeret i nedenstående tabel. Casen er kendetegnet ved, at beslutningstagerne i forbindelse med idé-, 

analyse- og beslutningsfaserne tog en række initiativer, der havde til hensigt at sikre Udbetaling Danmark 

den nødvendige legitimitet – dvs. opbakning fra KL og kommunerne. KL havde fx stor indflydelse på 

analysedesignet, ligesom der blev givet en betydelige indrømmelser, før det var muligt at få truffet en 

beslutning om etableringen af Udbetaling Danmark. I implementeringen er der fra alle aktører arbejdet 

målrettet på at komme i mål med en høj grad af legitimitet. 

Udbetaling Danmark har netop gennemført sidste del af implementeringen af de kommunale opgaver og 

har endvidere medio 2013 fået tilført opgaver fra staten fra den tidligere Pensionsstyrelse. 

Finansministeriet udelukker ikke, at Udbetaling Danmarks ”motor” kan få tilført yderligere opgaver 

fremover (kilde: I1). 
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Tabel 11 Oversigt over legitimitetsudfordring og håndtering i Udbetaling Danmark casen 

Fase Udfordring Håndtering Legitimitetsform/strategi 

Idé 

Finansministeriet skal vinde 

opbakning til idé 

 

 

Ingen tidlig inddragelse af 

relevante aktører 

 

 

Erfaringer fra Norge, 

Sverige samt administrative 

fælleskaber i DK inddrages 

 

Involvering af KL og 

ministerier sidst i idéfasen, 

og egeninteresse er tydelig 

 

Finansministeriet har retten 

på sin side 

Rationaliserede myter og 

isomorfisme  

 

 

Input-legitimitet samt 

pragmatisk legitimitet  

 

 

Traditionel/moralsk 

strukturel legitimitet  

Analyse 

Finansministeriet skal vinde 

opbakning til analyseresultat 

 

 

KL kan ikke vinde opbakning 

i baglandet 

 

Landspolitiske konsekvenser 

af forceret beslutning 

Analysemetoden aftales 

med parterne 

 

 

Håndteres ikke, aftale kan 

ikke indgås  

 

Finansministeriet vover 

ikke at gennemtrumfe 

beslutningen 

Moralsk procedural og 

throughput-legitimitet 

ved tilpasning til normer 

 

Ingen. Manglende 

inddragelse af kommuner 

 

Ingen  

Beslutning 

Manglende tiltro til SKAT 

 

 

Kommunernes 

påvirkningsmulighed ift. den 

nye centrale organisation 

 

Gevinsterne forsvinder fra 

velfærd  

Ingen interesse i at spille 

med i implementeringen 

 

Politisk opbakning 

Valg af alternativ 

leverandør, ATP 

 

Bestyrelse med kraftig 

kommunal repræsentation 

vælges 

 

Finansieringsmodel, hvor 

gevinsten efter afholdelse 

af etableringsomkostninger 

tilfalder kommunerne 

 

Dansk Folkeparti får 

indflydelse på placering af 

Udbetalings Danmarks 

centre 

Kognitiv legitimitet, 

tilpasning til forbillede 

 

Køb af pragmatisk 

legitimitet  

 

 

Køb af pragmatisk 

legitimitet 

 

 

 

Køb af pragmatisk 

legitimitet  
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Fase Udfordring Håndtering Legitimitetsform/strategi 

Implementering 

Manglende tiltro til business 

casen 

 

Nogle kommuner er 

utilfredse med betalings- og 

gevinstmodel 

 

Sikre stabil drift 

 

 

 

 

 

Svage borgergrupper kan 

ikke selvbetjene sig 

 

At kunne bevise, at der 

leveres en tilstrækkelig 

kvalitet 

Verifikation af business 

casens forudsætninger 

 

Ingen 

 

 

 

Fokus på ledelse, kvalitet, 

procedurer og adskillelse af 

organisatoriske ændringer 

fra digitale + polstret 

business case 

 

Dialog med interesse-

organisationer  

 

Valg af styringskoncept, der 

allerede har vundet 

opbakning i ATP-regi 

Output-legitimitet  

 

 

Udfordring af output-

legitimitet  

 

 

Outputlegitimitet, levere 

kvalitet mv. som aftalt 

 

 

 

 

Input-legitimitet via 

kommunikation 

 

Moralsk legitimitet 

tilpasning til normer og 

mimetisk isomorfisme 

 

 

  



MPG – 2013 
Masterprojekt 
 
 
 

 Anne Heckscher Niebuhr 
  Annette Heckscher 

 

 

 
60 

 

8. Komparativ analyse af legitimitetsudfordringer  
I dette kapitel vil vi med udgangspunkt i case analyserne foretage en komparativ analyse af de 4 

administrative fællesskaber med henblik på at undersøge forskelle og ligheder i legitimitetsudfordringer, 

samt håndteringen heraf. Analysen er struktureret ud fra de gennemgåede legitimitetsteorier. 

8.1 Sammenligning af kontekst og aktørkompleksitet vha. Karlsson 

Overordnet set er etableringen af de 4 administrative fællesskaber, fra idéen opstod, til implementeringen 

var gennemført, foregået nogenlunde ens i de 4 administrative fællesskaber. Idéen bliver til, en eller flere 

analyser igangsættes, en business case/hovedrapport udarbejdes, beslutningen træffes, og 

implementeringen igangsættes. En udpræget teknisk-rationel ændringsstrategi (Borum), hvilket hænger 

godt sammen med, at Finansministeriet og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune var 

initiativtagerne. 

Men der var alligevel en række forskelle, som bliver tydelige ved nærmere gennemgang af de enkelte 

forløb. Udbetaling Danmark har det længste tidsmæssige forløb, både op til beslutningen endelig træffes 

efter 2 mislykkede forsøg, og efterfølgende også i forhold til implementeringen, fordi der skal udarbejdes 

lovgrundlag mv. Omvendt har KoncernService det hurtigste forløb både før og efter beslutningen. 

Forløbene vedrørende Statens Administration og Statens It ligger midt i mellem – dog således, at 

beslutningen om Statens It måtte omgøres, hvilket forlængede forløbet.  

Forskellene i forløb og i legitimitetsudfordringer frem til beslutningen om etablering af de 4 administrative 

fællesskab kan til dels forklares ud fra Agneta Karlssons antagelse om, at antallet af aktører13 og 

kontekstkompleksiteten øger legitimitetsudfordringerne. Antallet af institutionelle aktører og 

organisationer er størst i Udbetaling Danmark casen, og deres indbyrdes relationer er komplekse, bl.a. fordi 

de ikke har et indbyrdes hierarki. KoncernService har de færreste institutionelle aktører, mens der for 

Statens It og Statens Administration er mange institutionelle aktører, der til gengæld er ordnet i hierarkiske 

systemer. Antallet af institutionelle aktører og kompleksitet kan til gengæld ikke forklare, at beslutningen 

om Statens It måtte omgøres og resulterede i et væsentligt mindre fællesskab end oprindeligt besluttet.    

Det er klart, at hvis antallet af individuelle aktører, individer, også indregnes, så bliver antallet af aktører og 

kompleksiteten endnu større. Dette er en medvirkende årsag til, at legitimitetsudfordringerne bliver så 

store. At organisationens øverste ledelse – beslutningstagerne – har truffet en beslutning er ikke 

ensbetydende med at resten af organisationens ledere og medarbejdere bakker op. 

   

  

                                                           
13

 Hos Karlsson kan aktører både omfatte enkeltindivider og organisationer. 
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Tabel 12 Sammenligning af fakta vedrørende de 4 administrative fællesskaber 

Fakta om forløb 

 KoncernService Statens It Statens 

administration 

Udbetaling 

Danmark 

Varighed fra idé 

til beslutning 

10 måneder Ca. 2 år i første 

forsøg 

Ca. 3½ år i andet 

forsøg 

Ca. 2 år 3 år 

Fra beslutning til 

implementering 

6 måneder Lykkedes ikke i 

første forsøg 

½-1 år i andet 

forsøg 

1-1½ år 3 år 

Antal 

beslutningsforsøg 

1 2 1 3 

Lovgivning 

nødvendig 

Nej Nej Nej Ja 

Institutionelle 

aktører 

Borgerrepræsentation 

Økonomiudvalg 

7 forvaltninger  

Regering 

Ministerier og 

underliggende 

organisationer 

(ml. 55 -175) 

 

Regering 

Ministerier og 

underliggende 

organisationer (ca. 

175) 

Regering 

Folketinget 

Ministerier 

KL   

98 kommuner 

Borgergrupper 

 

8.2 Sammenligning af isomorfiske træk vha. DiMaggio og Powell 

I casen om Københavns Kommunes KoncernService nævnes eksplicit, at Økonomiforvaltningens nye 

økonomidirektør bar idéen med ind i kommunen fra Økonomistyrelsen. Tillige havde kommunen kendskab 

til, at offentlige og private virksomheder i ind- og udland havde succes med at samle administrative opgaver 

i større enheder. Der var tale om en sandhed, som ikke behøvede yderligere bevisførelse (kilde: I3).  

I staten hentede Finansministeriet ligeledes inspiration fra udlandet samt fra ministeriernes hidtidige 

etableringer af interne fællesskaber (kilde: C3).  I selve analysefasen inddrog McKinsey også erfaringer fra 

private virksomheder, hvilket indgik i det endelige beslutningsoplæg. Finansministeriet var ikke i tvivl om 

idéens bæredygtighed, og i det nye regeringsgrundlag fra efteråret 2007 blev der indføjet en formulering 

om, at denne idé skulle forfølges yderligere (kilde: C20 p. 59).   

Tilsvarende gør sig gældende for Udbetaling Danmark. Her blev Finansministeriet inspireret af lignende 

initiativer i Norge og Sverige og tog også udgangspunkt i de igangværende overvejelser om de statslige 

fællesskaber. I 2008 bliver det politisk aftalt mellem regering og kommuner, at disse 
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effektiviseringsmuligheder skulle undersøges nærmere (kilde: A20). Det skal i øvrigt bemærkes, at 

kommunalaftalen indeholdt en tilsvarende idé om etablering af administrative fællesskaber vedrørende løn 

og bogholderi på tværs af regioner og kommuner – en idé, som ikke er blevet til noget endnu. 

Organisationers behov for at opnå omverdenens legitimitet er en drivende kraft bag organisationsudvikling 

(DiMaggio og Powell). Organisationernes trang til at modellere sig selv med baggrund i, hvordan andre 

forandrer sig, er karakteriseret som mimetisk isomorfisme. 

Idéen i alle 4 administrative fællesskaber fik inspiration udefra, mimetisk isomorfisme (DiMaggio og 

Powell), og alle cases er forsøgt legitimeret ud fra en forestilling om, at administrative fællesskaber giver 

stordriftsfordele, effektiviseringer og kvalitet. Det er en rationaliseret myte (Meyer og Rowan), som 

indebærer en tro på, at fællesskabet i sig selv leverer effektiviseringer, bedre kvalitet mv. For 

Finansministeriet er der dog en læring fra etableringen af de statslige fællesskaber, som overføres til 

etableringen af Udbetaling Danmark (kilde: I1), herunder fx implementeringsressourcer, adskillelse af 

organisationsændring og digitaliseringsprojekter mv. 

At idéen om fællesskaberne og effektivisering er en rationaliseret myte, er formentlig en medvirkende 

årsag til, at der opstår legitimitetsudfordringer i relation til kundeorganisationerne ved etableringen af de 

administrative fællesskaber. Organisationsdannelser baseret på rationaliserede myter indebærer en risiko 

for løse koblinger eller deciderede dekoblinger.   

  

8.3 Sammenligning af legitimitetsudfordringer og deres håndtering vha. Torfing  

I det følgende analyseres forskelle og ligheder mellem de 4 cases ud fra Torfings kategorisering af input-, 

throughput- og output-legitimitet. Torfings kategorisering bidrager til at få øje på de 

legitimitetsudfordringer, der opstod ved etablering af de administrative fællesskaber, og håndteringen af 

dem.  

De 4 case analyser peger på: 

 at input-legitimitet, forstået som relevante parters mulighed for at komme med input og påvirke 

udfaldet, kan have væsentlig betydning for muligheden for at etablere et administrativt fællesskab. 

Men input-legitimitetsudfordringerne kan sættes til side gennem top-down styring, dvs. baseret på 

en traditionel legitimitet (Weber). 

 at throughput-legitimitet, forstået som kvaliteten af den proces, der omsætter input til output, 

herunder gennemsigtighed, procedural retfærdighed samt demokratisk deliberation, er vigtig for at 

gennemføre etableringen af de administrative fællesskaber, og at throughput-

legitimitetsudfordringer i nogle tilfælde håndteres ved procesændringer eller processtop. 



MPG – 2013 
Masterprojekt 
 
 
 

 Anne Heckscher Niebuhr 
  Annette Heckscher 

 

 

 
63 

 

 at output-legitimitet, forstået som at beslutningen virker, og resultaterne opfattes positive og 

ønskværdige, er central for det administrative fællesskabs succes, og at væsentlige output- 

legitimitetsudfordringer resulterer i behov for at initiere legitimerende foranstaltninger.  

Nedenfor vil vi fremhæve observationer i casene, der underbygger ovenstående. 

Input-legitimitet 

For alle 4 cases gjorde sig gældende, at der i idéfasen ikke var nogen input-legitimitet. De initiativtagende 

beslutningstagere involverede ikke kundeorganisationerne i idéskabelsen. Beslutningstagerne var 

overbeviste om dens rigtighed, og den var legitimeret via den mimetiske isomorfisme og rationaliserede 

myter.  

For så vidt angår analysefasen var der ligheder, men med nuanceforskelle mellem de 4 cases’ input-

legitimitet. I Københavns Kommune fik forvaltninger mulighed for at komme med input via 

projektgrupperne og direktørkredsen. I Statens it og Statens administration blev hovedparten af de berørte 

ministerier og mange af deres organisationer inddraget i analysearbejdet via workshops og interviews – 

ligesom foranalyseresultatet blev drøftet i departementschefskredsen. I Udbetaling Danmark casen blev KL 

inddraget allerede ved fastlæggelsen af analysemetoden, og alle kommuner bidrog efterfølgende med 

input til de konkrete analyser. 

Uanset inddragelsen er det vores vurdering, at analysemetode og -resultat i alle cases i høj grad var dikteret 

af de initiativtagende beslutningstagere. Den reelle påvirkningsmulighed var således meget lille.  

I beslutningsfasen er billedet af input-legitimiteten mere broget i casene. Beslutningen om etableringen af 

Koncern Service i Københavns Kommune gled glat igennem, fordi de 7 forvaltningers administrerende 

direktører var blevet fortalere for projektet. Der var modstand på de lavere niveauer i forvaltningerne. 

Vedrørende Statens it og Statens Administration var der modstandere i departementschefskredsen og 

massiv modstand på de lavere niveauer i ministerier og organisationer. Beslutningen her var en top-down 

beslutning fra Finansministeriet.  

For Udbetaling Danmark er spørgsmålet om input-legitimitet i beslutningsprocessen mere kompliceret. De 

egentligt omfattede kundeorganisationer, kommunerne, var ikke direkte deltagere i beslutningsfasen, men 

repræsenteret via KL. Denne mangel på input-legitimitet gav sig i første omgang udslag i, at der slet ikke 

kunne træffes en beslutning, fordi KL manglede opbakning fra baglandet. Da beslutningen blev truffet, 

resulterede den manglende inputlegitimitet i efterfølgende modstand fra nogle kommuner (kilde: A18, 

høringssvar til lovforslag L57).  

Throughput-legitimitet 

For alle 4 cases gælder, at gennemførelsen af analyserne, der ledte frem til beslutningsgrundlaget, var 

dikteret af de initiativtagende organisationer og de konsulentfirmaer, som blev udvalgt til opgaven. 

Formålet med analyserne var klart: Effektiviseringspotentialet ved stordrift skulle kortlægges og 
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underbygges med analyser. I alle 4 cases er brugt management-konsulentfirmaer – Accenture, Deloitte og 

Mckinsey – der profilerer sig med en klar teknisk-rationel analyse tilgang (Borum). 

Dataindsamlingen var grundig for at gøre beslutningsgrundlaget validt. Men hvorvidt de omfattede 

organisationer, forvaltninger, ministerier og kommuner mv. undervejs var klar over, hvad data skulle bruges 

til, er mere tvivlsomt. Det gælder især Udbetaling Danmark casen, hvor KL undervejs ikke havde regnet ud, 

hvad analysen kunne ende med, og dette resulterede i første omgang i manglende opbakning fra 

kommunerne og manglende beslutninger om etablering. I de statslige cases faldt antallet af årsværk, hver 

gang der blev spurgt. I Københavns Kommune var processen ekstrem kort og analysegrundlaget for 

beslutningen mindre omfattende – men gennemsigtigt i forhold til fordele og risici. 

Beslutningsfasen i Københavns Kommune gik planmæssigt. Behandlingen af indstillingen om 

KoncernService i såvel Økonomiudvalg som Borgerrepræsentation skete uden registrerede sværdslag. I 

Statens it og Statens administration var hovedrapporten fra analysefasen Finansministeriets produkt, der 

ikke afspejlede ministeriernes bekymringer og modstand. Finansministeriets departementschef måtte 

”møblere” på et par departementschefskollegaer for at få beslutningen igennem. I anden 

beslutningsomgang vedrørende Statens It var processen mere åben og mindre dikteret af Finansministeriet, 

hvilket førte til en mindre ambitiøs model, men dog en beslutning. 

Med Udbetaling Danmark var der tale om en forhandlet beslutning via de årlige kommunalforhandlinger. KL 

fik indrømmelser. Efterfølgende opstod der problemer internt i KL i forhold til nogle kommuner. Der var 

gået lang tid, fra analysen forelå, til beslutningen blev truffet. Det gav anledning til, at 

beslutningsgrundlaget kunne udfordres, idet flere kommuner fremførte, at der var sket ændringer 

(effektiviseringer) efterfølgende. 

Output-legitimitet 

I to cases måtte der gives indrømmelser for at sikre en beslutning om etablering. For KoncernService var 

governancemodel og finansieringsmodel ”lokkemaden”, der fik medicinen til at glide ned blandt 

forvaltningsdirektørerne. For Udbetaling Danmark måtte Finansministeriet gå med på, at ATP blev valgt 

som leverandør frem for SKAT, at de realiserede besparelser skulle retur til kommunerne, og der skulle 

etableres en bestyrelse, som havde kommunalt formandskab og flertal. Det er mere tvivlsomt, om output-

legitimiteten overhovedet har været til stede blandt kundeorganisationerne til Statens Administration og 

Statens It. Beslutningen blev truffet i en top-down beslutningsproces drevet af Finansministeriet uden 

positiv opbakning og tilslutning fra de øvrige ministerier, og det var på ”et hængende hår”, at Statens It i 

sidste ende blev til noget. 

I implementeringsfasen skulle de opstillede forventninger til kvalitet og besparelser indfris for at sikre 

outputlegitimitet. Også her er der store forskelle mellem casene. Både KoncernService, Statens It og 

Statens Administration har haft store problemer med output-legitimiteten i forhold til kvaliteten af 

fællesskabernes leverancer til kundeorganisationerne. Denne udfordring er imødegået via målinger af 

kvalitetsniveauer og kundetilfredshed. I Udbetaling Danmark er det gået bedre – der var efter 
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implementeringen ikke den store kritik af kvaliteten, der både er kognitivt legitimeret af ATP’s velafprøvede 

servicekoncept og anvendelsen af kommunernes best practise. 

Forventningerne til besparelser har også vist sig vanskelige at indfri. Godt nok leverede KoncernService den 

aftalte 5 pct. årlige effektivisering, men det tilfredsstillede ikke forvaltningerne, der mere fokuserede på 

urimelig prissætning på ydelserne. I Statens Administration og Statens It udeblev den aktivitetsbaserede 

finansieringsmodel, og det var ikke synligt for kunderne, om de forventede besparelser overhovedet blev 

realiseret. Udbetaling Danmark leverede planmæssigt på business casen, om end etableringslånet først 

skulle afdrages, inden kommunerne fik andel i besparelserne. Og så var der støj fra de kommuner, der 

forud for etableringen havde været mest effektive, pga. den af KL valgte afregningsmodel.   

Københavns Kommune, Statens it og Statens administration har alle været udfordret på output-

legitimiteten bl.a. som følge af kvalitetsproblemer og ugennemsigtige eller ikke etablerede 

afregningsmodeller. I Udbetaling Danmark synes nogle af disse forhold at være håndteret bedre.  
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Tabel 13 Oversigt over procesmæssige legitimitetsudfordringer  

 
Definition KoncernService Statens 

Administration 

Statens It Udbetaling 

Danmark 

In
p

u
t-

 

le
gi

ti
m

it
e

t 

Relevante 

parter har haft 

mulighed for 

at komme 

med input  

 

 

 

Relevante 

parter har 

påvirket 

udfaldet. 

Alle forvaltninger 

havde mulighed 

for at komme 

med input.  

 

 

 

 

Udfaldet blev 

påvirket, hvilket 

særligt gjaldt 

styringsmodel og 

finansierings-

model. 

Mange 

kundeorganisationer 

gav input til 

analysen, herunder 

var der taktiske 

ressource-

indmeldinger.  

 

Etablering af det 

administrative 

fællesskab blev ikke 

påvirket.  

Mange kunde-

organisationer gav 

input til analysen, 

herunder var der 

taktiske ressource-

indmeldinger. 

 

 

Udfaldet blev i 

første omgang ikke 

påvirket af 

modstanden. Men  

Skatteministeriet 

gik enegang, og 

beslutningen 

måtte omgøres og 

reduceres til kun 

at omfatte 8 

ministerier. 

KL havde 

indflydelse på 

analysemetode, og 

kommunerne fik 

mulighed for at 

komme med input 

til analyserne.  

 

KL sikrede sig ikke 

opbakning fra 

kommunerne, og 

beslutning udeblev.   

 

Dernæst fik KL 

påvirket valg af 

leverandør, ATP, 

finansieringsmodel 

og styringsmodel. 

Th
ro

u
gh

p
u

t-
 

le
gi

ti
m

it
e

t 

Gennemsigtig 

proces 

Retfærdig 

proces 

Demokratisk 

deliberation 

(grundig 

overvejelse) 

 

Tidsmæssigt en 

meget kort proces 

men gennemsigtig 

og deltagelse af 

udvalgte aktører. 

Længere proces med 

tilbageløb ift. 

analyseresultater. 

Hurtigt Top-down 

beslutning fra 

Finansministeriet og 

departementschefs-

kredsen. 

Lang proces med 

tilbageløb ift. 

analyseresultater. 

Forløb i 

Skatteministeriet 

uigennemsigtigt.  

Større inddragelse 

af ministerier i valg 

af endelig model. 

En lang proces med 

et problematisk 

forløb i forholdet 

mellem KL og 

kommunerne. 

Finansministeriets 

hensigter var ikke 

gennemsigtige for 

KL. Ingen 

involvering af andre 

interessenter med 

følgende mangel på 

gennemsigtighed 

og demokratisk 

deliberation. 
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Definition KoncernService Statens 

Administration 

Statens It Udbetaling 

Danmark 

O
u

tp
u

t-
le

gi
ti

m
it

e
t 

Beslutningen 

virker 

 

Resultaterne 

opfattes 

positive og 

ønskværdige 

Beslutningen 

realiseres, og 

besparelser 

leveres.  

Men modstand 

medfører, at 

styringsmodel og 

finansierings-

model må 

ændres.  

Beslutningen 

realiseres, men 

resultaterne opfattes 

ikke som positive, og 

gevinster er 

fraværende. 

Beslutningen 

realiseres i 

decimeret udgave 

”the coalition of 

the willing”. 

 

 

Beslutningen 

realiseres, og 

resultaterne 

opfattes positive. 

Tilfredshed med 

Udbetaling 

Danmark, 

gevinsterne og den 

kommunale 

indflydelse i 

bestyrelsen. 

 

8.4 Sammenligning af styringsmodellernes betydning for legitimiteten vha. Suchman 

Case analyserne af de 4 administrative fællesskaber peger på, at valg af styringsmodel (også kaldet 

governancemodeller) for det administrative fællesskab er en væsentlig faktor i legitimitetsopnåelsen.  

I KoncernService blev styringsmodellen afgørende for opnåelse af pragmatisk legitimitet ved etableringen, 

dels ved at give kommunens syv forvaltningsdirektører plads i en bestyrelse, som fik det overordnede 

ansvar for KoncernService, dels gennem formulering af 17 governance principper og endelig i kraft af den 

etablerede Bestiller-Udfører Model (BUM). Alligevel blev KoncernServices legitimitet udfordret i 

implementeringsfasen – bestyrelsen kunne ikke leve op til ansvaret, men blev i stedet et talerør for 

forvaltningernes utilfredshed – et kundeklageforum. For at reparere den moralske legitimitet måtte 

styringsmodellen ændres til en mere genkendelig model. Bestyrelsen blev nedlagt, og i stedet blev et 

entydigt ansvar for KoncernService placeret i Økonomiforvaltningen. 

Både for Statens Administration og Statens It blev der lagt op til, at styringsmodellen skulle være inden for 

det traditionelle statslige styringshierarki med entydigt ministeransvar. Egentlige bestyrelser blev der 

direkte advaret imod i beslutningsgrundlaget, da det kunne skabe uklare referenceforhold for 

fællesskaberne. Styringsmodellen for de statslige fællesskaber skulle skabe moralsk legitimitet indenfor de 

definerede statslige rammer.  Til gengæld fremhæves vigtigheden af at etablere 

slutbrugerfora/kundekontaktfora samt løbende møder på ledelsesniveau – dette skulle sikre den 

pragmatiske legitimitet.  

For Statens It blev der ved beslutningen i anden omgang etableret en bestyrelse, hvor de 8 deltagende 

ministerier var repræsenteret med det formål, at de var i samme båd og skulle have implementeringen til 

at lykkes. Statens It kunne derved opnå pragmatisk legitimitet ved at inddrage og give indflydelse til 

repræsentanterne i bestyrelsen. Bestyrelsens ønske om indflydelse oversteg imidlertid Finansministeriets 
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villighed til at give denne, og som konsekvens af dette blev bestyrelsen senere afskaffet. Finansministeriets 

nye departementschef syntes i øvrigt også, at der var tale om et misfoster, (kilde: I6), jf. traditionelle 

(Weber) og moralske legitimitet. 

En del af beslutningsgrundlaget for Udbetaling Danmark indebar, at fællesskabet ikke blev en del af staten, 

og slet ikke af SKAT, men blev etableret som en selvejende institution14 med egen bestyrelse, der havde det 

formelle og reelle ansvar for fællesskabets udvikling og drift. Bestyrelsen fik endvidere et flertal af 

kommunalt udpegede medlemmer. Bestyrelsesansvaret blev beskrevet i lovgrundlaget (Kilde: A18 og A19). 

Bestyrelsens mandat og repræsentation har sikret Udbetaling Danmark en høj grad af pragmatisk 

legitimitet. Legitimiteten er baseret på kommunernes muligheder for indflydelse i bestyrelsen og de 

lønnede poster, som dette indebærer. Også i implementeringsfasen spillede styringsmodellen en væsentlig 

rolle for Udbetaling Danmarks moralske legitimitet, idet service- og kvalitetsniveau mv. godkendes her.  

Af alle 4 cases fremgår, at styringsmodellen har en rolle i forhold til at skabe legitimitet omkring det 

administrative fællesskab. Etableringen af bestyrelser med kunderepræsentanter er anvendt som redskab 

til at opnå pragmatisk legitimitet i 3 ud af 4 cases. Alene i Statens Administration afstås fra at benytte 

denne mulighed, hvilket begrundes i Finansministeriets behov for at skabe entydige referenceforhold. 

Pragmatisk legitimitet er imidlertid lettere at opnå end at fastholde (Suchman, 1995, p. 591), og i såvel 

KoncernService som i Statens It har styringsmodellen måttet ændres i implementeringsfasen – formentlig 

fordi bestyrelsens indflydelse alligevel var begrænset. Udbetaling Danmark fremstår som eneste 

administrative fællesskab, som gennem styringsmodellen har formået at opnå og fastholde ikke blot 

pragmatisk legitimitet, men også moralsk legitimitet. Det kan skyldes, at bestyrelsen her har formel og reel 

magt. Styringsmodellen er en del af lovgrundlaget, og flygtigheden er derved forhindret. 

8.5 Sammenligning af finansieringsmodellernes betydning vha. Suchman 

De administrative fællesskabers finansieringsmodeller sætter rammerne for, hvem der får del i den 

forventede effektiviseringsgevinst ved stordriftsfordelene i at centralisere opgaverne – hvilket er 

hovedformålet med etableringen af fællesskaberne. Derfor har også finansieringsmodellerne haft stor 

betydning for legitimiteten for hvert af de 4 administrative fællesskaber.  

I KoncernService blev der besluttet en finansieringsmodel, hvor en del af effektiviseringsgevinsten ved det 

administrative fællesskab skulle komme alle forvaltninger til gode, hvilket gav KoncernService pragmatisk 

legitimitet. Finansieringsmodellen indebar endvidere et fuldstændig aktivitetsbaseret afregningsprincip, der 

ligeledes skulle understøtte den pragmatiske legitimitet, idet hver forvaltning fik incitament til at reducere 

brugen af ydelserne. I implementeringsfasen blev den aktivitetsbaserede afregningsmodel en kraftigt 

medvirkende årsag til at, KoncernServices output-legitimitet blev udfordret. KoncernService blev anklaget 

for at være for dyr, fordi ingen kunne gennemskue sammenhængen mellem ydelser og pris. Derfor måtte 

                                                           
14

 I juridisk forstand er en selvejende institution ikke en del af den offentlige forvaltning – men er stadig underlagt 
tilsyn. Der er altså en afstand ”armslængde-princip” til ministerierne og centraladministrationen.  
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den fuldstændigt aktivitetsbaserede model ændres til en kombination af grundbetaling og aktivitetsbaseret 

betaling for at reparere legitimitet. 

For Statens Administration og Statens It blev der i beslutningsgrundlaget anbefalet en aktivitetsbaseret 

finansieringsmodel for at skabe effektiviseringsincitamenter både for fællesskaberne og kunder. Den 

aktivitetsbaserede model skulle dog først implementeres efter en indkøringsperiode for at sikre 

fællesskaberne en stabilitet i starten. Det har imidlertid trukket ud at ændre den bevillingsfinansierede 

model til en mere aktivitetsbaseret betaling for begge fællesskaber. Finansministeriet har manglet modet til 

at lade fællesskaberne fungere på ”markedsvilkår”, jf. den moralske legitimitet, og i forhold til at tage 

opgøret med de ministerier, som agerede taktisk ved ressourceopgørelsen. Men den manglende 

aktivitetsbaserede model har formentlig også udfordret legitimiteten for fællesskaberne hos 

organisationerne: Hvor bliver besparelsen af, har Finansministeriet taget hele besparelsen selv? 

Endelig blev finansieringsmodellen i Udbetaling Danmark designet således, at gevinsterne, efter afholdelse 

af etableringsomkostninger, skulle tilfalde kommunerne. Dette er klart fremmende for Udbetaling 

Danmarks pragmatiske legitimitet og tilskyndede kommunerne til at medvirke til en effektiv 

implementering. Den konkrete betalingsmodel, som KL valgte, kom til at bygge på omkostningsfordeling 

med udgangspunkt i kommunernes befolkningstal og ikke i den effektivitetsgrad, som den enkelte 

kommune havde. De mest effektive kom til at betale for de mindst effektive, hvilket udfordrede Udbetaling 

Danmarks legitimitet blandt nogle kommuner. Udbetaling Danmark har holdt sig ude af diskussioner om 

fordelingsnøgler, og hvem de fremtidige gevinster skal tilfalde med baggrund i en vurdering af, at disse 

spørgsmål er politiske. Udbetaling Danmarks legitimitet skal ikke udfordres af politiske slagsmål om 

finansieringsmodel. 

I alle 4 cases ses, at finansieringsmodellen har været tænkt som et redskab til at opnå pragmatisk 

legitimitet. I alle cases var der således løfter om, at finansieringsmodellen på sigt ville tilgodese, at 

kunderne også fik andel i effektiviseringen. Dette er imidlertid kun lykkedes i Udbetaling Danmark Casen. I 

de statslige fællesskaber blev den aktivitetsbaserede model forsinket, og i KoncernService måtte den rulles 

tilbage, da den udfordrede output-legitimiteten.  

8.6 Delkonklusion komparativ analyse 

Den komparative analyse har vist, at forskelle i legitimitetsudfordringer delvist kan forklares ud fra antallet 

af aktører og kontekstkompleksitet (Karlsson). Endvidere har analysen vist, at alle 4 cases har klare 

isomorfe legitimitetstræk. 

Desuden har vi fundet en række sammenfaldende legitimitetsudfordringer, der er opstået ved etableringen 

af de administrative fællesskaber. Det gælder både i forhold til input-legitimitet og pragmatisk legitimitet – 

især indflydelsen men også på output-legitimiteten – det gælder især i forhold til styringsmodel, 

finansieringsmodel og kvalitet. Hovedparten af legitimitetsudfordringerne er søgt håndteret ved kendte 

legitimeringsstrategier, og hvor der var risiko for, at etablering af det administrative fællesskab ville 
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mislykkes, er legitimeringsstrategierne ændret fra ”bløde”, inddragende og konsensusorienterede 

strategier til ”hårde”, traditionelle og tvangsmæssige legitimeringsstrategier. 

 

Tabel 14 Legitimitetsform vs. legitimeringsstrategi  

Legitimerings-

strategi 

 

Legitimitetsform 

KoncernService Statens 

Administration 

Statens It Udbetaling 

Danmark 

Pragmatisk  Køb, indrømmelser Ingen - Top-down Ingen - Top-down Køb, indrømmelser 

Moralsk  

Definere mål 

Overbevise 

Definere mål 

Tilpas til normer 

Overbevise 

Definere mål 

Tilpas til normer 

Overbevise 

Tilpas til normer 

Kognitiv  
Mimetisk 

isomorfisme 

Tvangsmæssig 

isomorfisme 

Tvangsmæssig 

isomorfisme 

Mimetisk 

isomorfisme 

Input 

Inddragelse og 

indflydelse 

Inddragelse +  

traditionel 

Inddragelse +  

traditionel 

Inddragelse og 

indflydelse 

Throughput 
Hurtig proces og 

Kommunikation 

Top-down og 

traditionel 

Top-down og 

traditionel 

Forhandling 

Output 

Tilpasning af 

output 

Kommunikation 

Kommunikation 

Målinger 

Omstrukturer 

Målinger 

Kommunikation 

Best Practice 

KPI 
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9. Konklusioner 
 

Formålet med denne masterafhandling har været at analysere legitimitetsudfordringer og deres håndtering 

i forbindelse med etableringen af administrative fællesskaber. Vi er gået i dybden med etableringen af 4 

store administrative fællesskaber, og vi har endvidere foretaget en komparativ analyse af forskelle og 

ligheder i legitimitetsudfordringerne og deres håndtering på tværs af fællesskaberne.  

Etableringen af administrative fællesskaber udspringer af den reformdagsorden, der de seneste par årtier 

har præget den offentlige sektor bl.a. med henblik på at reducere omkostningerne til administration. Vores 

analyser viser, at etableringen af administrative fællesskaber er en rationaliseret myte (Meyer og Rowan) i 

den forstand, at der blandt de politisk-økonomisk dagsordensættende organisationer, Finansministeriet og 

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, er en stærk tiltro til, at fællesskaberne i sig selv fører til 

stordriftsfordele, effektviseringer og bedre kvalitet i opgaveløsningen. 

Vores analyser viser endvidere, at der ved etableringen af alle 4 administrative fællesskaber opstod en 

række legitimitetsudfordringer. De væsentligste legitimitetsudfordringer var: 

 Manglende input-legitimitet (Torfing) og pragmatisk legitimitet (Suchman) – dvs. fravær af inddragelse, 

indflydelse og gevinster for kundeorganisationerne i forbindelse med analyse- og beslutningsfaserne. De 

omfattede kundeorganisationer blev i alle cases inddraget, men en reel form for indflydelse gjorde sig 

kun i begrænset omfang gældende i Udbetaling Danmark og Københavns Kommunes KoncernService. 

Indflydelsen forekom stort set ikke i de statslige fælleskaber – dog opstod der en mulighed for 

indflydelse i Statens It, da projektet var ved at kuldsejle.   

 

 Manglende output-legitimitet (Torfing) – dvs. manglende støtte og opbakning til fællesskabernes 

resultater. Alle 4 administrative fællesskaber fik i forbindelse med implementeringen 

legitimitetsudfordringer i relation til kundeorganisationerne i en eller anden form. Det gjaldt bl.a. 

kvaliteten af fællesskabernes ydelser. Men også i forhold til styringsmodeller og finansieringsmodeller 

opstod der problemer, fordi de blev oplevet som ugennemsigtige eller uretfærdige. De statslige 

fællesskabers kundeorganisationer fik slet ikke andel i de konkrete effektiviseringsgevinster ved 

etableringen af fællesskaberne, som det ellers var stillet dem i udsigt med en aktivitetsbaseret 

finansieringsmodel. 

Forskelle i antallet af aktører – både individer og organisationer samt kompleksiteten i deres indbyrdes 

relationer kan forklare nogle, men langt fra alle, forskelle mellem de 4 cases’ legitimitetsudfordringer. 

Generelt kan vi bekræfte Karlssons påstand om, at jo flere aktører og jo større indbyrdes kompleksitet 

desto flere legitimitetsudfordringer.  
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Beslutningstagerne har taget flere forskellige legitimeringsstrategier i anvendelse til håndteringen af 

legitimitetsudfordringerne. De væsentligste var: 

 

 Mimetisk isomorfisme (DiMaggio og Powell), hvor fællesskaberne legitimeres ud fra andre lignende 

konstruktioner, ses i alle 4 cases. I de 2 statslige fællesskaber ses endvidere en tvangsmæssig 

isomorfisme, hvor de administrative fællesskaber påtvinges kundeorganisationerne. 

 

 ”Køb” af pragmatisk legitimitet (Suchman) i form af indflydelse på styring eller ved konkrete 

økonomiske gevinster til kundeorganisationerne. Det ses især i Udbetaling Danmark og 

KoncernService.  

 

 Opnåelse af moralsk legitimitet ved at fastlægge et mål og derefter overbevise om rigtigheden i at 

etablere det administrative fællesskab for at opnå dette. Målet var en overordnet politisk dagsorden, 

som skulle reformere den offentlige sektor - fra kolde til varme hænder. Midlet var at effektivisere de 

administrative opgaver og dermed omfordele midler til kerneopgaver og service til borgerne. Dette 

mål var der ingen ansvarlige beslutningstagere, der for alvor kunne gå imod, og det indgik som 

legitimeringsstrategi alle 4 cases. 

 

 Kommunikation (promovere, overbevise og retfærdiggøre) som legitimeringsstrategi sås ligeledes i alle 

cases. Tydeligst i analysefasen hos i KoncernService samt i implementeringsfaserne i Statens 

Administration og i Udbetaling Danmark. 

 

 Udvikling af overvågningssystemer (kvalitetsmålinger og kundeundersøgelser) i forhold til kvalitet og 

tilfredshed sås som legitimeringsstrategi til såvel fastholdelse som reparation af legitimitet. 

 

 Opnåelse af moralsk legitimitet gennem tilpasning til gældende normer og værdier – det gælder fx 

valget af ATP som leverandør til Udbetaling Danmark frem for Skatteministeriet.  

 

 Reparation af legitimiteten gennem omstrukturering – dette sås både i KoncernService, hvor 

betalingsmodel og styringsmodel blev lavet om, men også i Statens It, der endte med en mindre 

opgaveportefølje og færre kundeorganisationer end oprindelig besluttet. 

 

Ovenstående konklusioner er ikke overraskende set ud fra Agneta Karlssons teoretiske perspektiv. 

Etableringen af et administrativt fællesskab er en større strategisk forandring. Beslutningstagerne måtte 

forvente, at der ville opstå legitimitetsudfordringer i alle 4 cases, fordi de omfattede organisationer ikke 

ønskede at afgive opgaver, ressourcer, magt og egen styring over de pågældende opgaveområder. Det er 

bare svært at få administrative fællesskaber til at lykkes! 
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Uanset at alle 4 fællesskaber har været udfordret på legitimiteten, så eksisterer de alle endnu, og ingen af 

fællesskaberne har efter implementeringen for alvor været truet på deres eksistens.  Både Udbetaling 

Danmark, Statens It og KoncernService har endvidere fået udvidet deres respektive opgaveporteføljer med 

nye opgaver og flere kundeorganisationer.  

Legitimiteten bliver dog også stadig udfordret. Rigsrevisionens beretning om lønadministrationen i Statens 

Administration kritiserer, at business casen ikke er indfriet, bl.a. fordi ministerier og organisationer 

efterfølgende har opbygget skyggefunktioner i opgaveløsningen. Efter sigende har Finansministeriet været 

vred over beretningen. I morgenradioavisen på P1 d. 8. november 2013 kritiserede en række kommunale 

chefer og KL Udbetaling Danmarks opgavevaretagelse i forhold til at identificere borgere, der snyder med 

den offentlige forsørgelse. De adspurgte kommuner mente, at opgaven nu skulle flyttes tilbage til 

kommunerne, mens KL mente, at Udbetaling Danmark skulle have en chance for at vise, at de kunne få styr 

på håndteringen.   
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10. Perspektivering 
Denne opgave har alene fokuseret på de initiativtagende beslutningstageres opfattelser af 

legitimitetsudfordringer og deres håndtering. Et relevant næste skridt ville være at undersøge opfattelserne 

hos kundeorganisationerne – og deres beslutningstagere mv. og se, om man ville nå til samme resultater. Vi 

har endvidere alene interviewet et par håndfulde nøgle-informanter – en anden metodisk tilgang kunne 

være at afdække langt flere opfattelser ved fx en bred spørgeskemaundersøgelse. Endelig kunne det være 

relevant at studere feltet nærmere, ved aktivt at følge et etableringsforløb vedrørende et administrativt 

fællesskab fra start til slut, for derved på første hånd selv at iagttage legitimitetsudfordringernes opståen 

og deres håndtering.   

I opgaven har vi anlagt et legitimitetsteoretisk blik på de administrative fællesskabers udfordringer. 

Anvendelsen af andre teorier fx netværksteori, kommunikationsteorier eller forandringsteorier kunne have 

givet andre indsigter i etableringen af administrative fællesskaber.  

Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt i socialkonstruktivismen indebærer, at vi ikke abonnerer på 

tanken om, at der ud af erfaringerne fra de 4 administrative fællesskaber kan gives fremadrettede 

anbefalinger. Når vi alligevel bevæger os ud i opsamlingen af erfaringer, så skyldes det, at vi har 

identificeret visse opmærksomhedspunkter, som kan inspirere beslutningstagere og andre ledere, der 

fremadrettet skal centralisere opgaver, etablere administrative fællesskaber eller gennemføre andre store 

forandringer. 

Opmærksomhedspunkter til sikring af pragmatisk legitimitet og input-legitimitet: 

 Der skal være mulighed for indflydelse og konkrete gevinster til de kundeorganisationer 

(interessenter), som beslutningen omfatter. Dette sås særligt i KoncernService og Udbetaling 

Danmark. 

 Kommunikationsindsatsen overfor kundeorganisationerne skal prioriteres højt. Den bør håndteres 

målrettet og ikke overlades til aktører og ledelseslag, hos hvem beslutningstagerne ikke kender 

holdningen til det administrative fællesskab. Dette sås særligt i Udbetaling Danmark og i 

KoncernService. 

Opmærksomhedspunkter til sikring af output-legitimitet 

 Dygtige ledere og kompetente medarbejdere er vigtige i forhold til at få fællesskabet til at lykkes. 

Fællesskabet skal have mulighed for selv at rekruttere ledere og medarbejdere og ikke bare 

overtage de ledere og medarbejdere, som kundeorganisationerne udpeger. Dette sås i Statens It og 

især i Udbetaling Danmark.  

 Benyt nulpunktsmålinger til at sikre, at diskussioner om kvalitet baseres på et oplyst grundlag. 

Dette sås i Statens It og var efterfølgende efterspurgt i KoncernService og Udbetaling Danmark. 

 De organisatoriske forandringer og digitaliseringsinitiativer skal holdes adskilt og ikke gennemføres 

samtidigt. Der er ikke tilstrækkelig kompetence, ledelseskraft eller parathed i det administrative 
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fællesskab og hos kunderne til at håndtere to store forandringsprojekter på samme tid. Dette blev 

iagttaget i KoncernService og Udbetaling Danmark. I Statens It faldt første implementeringsforsøg 

delvist af denne grund. 

 Giv tilstrækkelige økonomiske rammer for implementeringen, og fastsæt tidshorisonten med 

rimelig plads til de opgaver, der skal udformes. Dette sås især i Udbetaling Danmark. 

Vi kan ikke udlede egentlige anbefalinger i forhold til finansieringsmodel og styringsmodel. Vi kan dog 

konstatere, at begge dele har stor betydning for legitimiteten ved etableringen af administrative 

fællesskaber og derfor kræver selvstændig opmærksomhed og omhyggelige overvejelser.   
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11. Fortroligt - Egen ledelsesmæssig udvikling 
Fortroligt.  
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11.1 Egen ledelsesmæssig udvikling: Anne Heckscher Niebuhr  

Fortroligt. 
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Fortroligt. 

  



MPG – 2013 
Masterprojekt 
 
 
 

 Anne Heckscher Niebuhr 
  Annette Heckscher 

 

 

 
79 

 

11.2 Egen ledelsesmæssig udvikling: Annette Heckscher 

Fortroligt. 
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Fortroligt.  
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B6 IBM Bilag 4. IT-optimering Notat 31.aug 
2006 

B7 Københavns Kommune Bilag 5. Principper for organisering af it-området i KoncernService notat   

B8 Københavns Kommune Bilag 6. Specifikation af implementerings- og etableringsudgifter Oversigt   

B9 Københavns Kommune Bilag 7. Vejen frem mod beslutningsoplægget Notat   

B10 Københavns Kommune KS' strategi 2012-2014 
Power-
Point   

B11 Københavns Kommune Budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter Rapport 
1.dec 
2005 

B12 Koncernservice/Christian Braad Projektplan. Minimumsleverancer 
Power-
Point   

B13 Københavns Kommune/Christian Braad Opstartsseminar. Bedre og Billigere KoncernService 
Power-
Point 

30. maj 
2006 

B14 Koncernservice/jan Gundersen KoncernService 
Power-
Point   

B15 Koncernservice/Christian Braad Projektplan. High-level-plan 
Power-
Point   

B16 Københavns Kommune/Claus Juhl Opstartsseminar. Bedre og Billigere KoncernService 
Power-
Point   

B17  Koncernservice/Christian Braad Kundeundersøgelse Regneark?   

B18 Københavns Kommune  Vedtaget budget 2013 
Publikatio
n sep-12 

B19 
http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Kom
mune Københavns Kommune 

Web-
leksikon   

B20 
http://www.computerworld.dk/art/33884/it-firmaer-
vil-ikke-byde-paa-loen-i-koebenhavn It-firmaer vil ikke byde på løn i København 

Web-
artikel maj-06 

B21 Københavns Kommune Beslutningsreferater fra ØV og BR referat   

 

http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Kommune
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Kilder vedrørende Statens Administration Statens It     

          

Ref. 
nr. Afsender /forfatter/kilde Titel Dokumenttype  Datering 

C1 Finansministeriet Administrative servicecentre i staten, Hovedrapport Publikation feb-08 

C2 Finansministeriet Administrative servicecentre i staten, bilag bilag feb-08 

C3 
Finansministeriet, Regeringens 
Moderniseringsprogram Administrative fællesskaber - status og inspiration Publikation jun-04 

C4 Statens Administration Årsrapport 2012 Publikation apr-13 

C5 Statens Administration Årsrapport 2011 Publikation apr-12 

C6 Statens It Årsrapport 2012 Publikation apr-13 

C7 Statens It Årsrapport 2011 Publikation apr-12 

C8 Statens It Årsrapport 2010 Publikation apr-11 

C9 Statens It Årsrapport 2009 Publikation apr-10 

C10 Statens It Statens It 
PowerPoint 
oplæg 5.2.2013 

C11 
Moderniseringsstyrelsen/Niels 
Gotfredsen 

Tankegangen bag administrative servicecentre og udviklingstendenser 
heri 

PowerPoint 
oplæg 5.2.2013 

C12 Finansministeriet/Budgetchefmøde Administrative servicecentre på ÆF2009 
PowerPoint 
oplæg 30.9.08 

C13 Statens It/Skatteministeriet Dagsorden til 7. møde i it-referencegruppen Mødemateriale 22.1.09 

C14 Økonomistyrelsen Opgavesplit og forretningsgange mellem ASC og de fremtidige kunder 
Info til 
ministerier 4.7.2008 

C15 Statens It/Skatteministeriet Brev til Transportministeriet om etablering af Statens It brev 16.6.08 

C16 Transportministeriet Overgang til ØSC - møder og proces Mail  
23.2.200
9 
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C17 Økonomistyrelsen Opstartsmøde med Transportministeriet PowerPoint 
oplæg 

uge 11 
2009 

C18 Økonomistyrelsen Store forbedringsmuligheder med Administrative Servicecentre 
Artikel i 
Incitament   

C19 Rigsrevisionen 
Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige 
lønadministration i Finansministeriet Beretning sep-13 

C20 VK regeringen III Mulighedernes Samfund. Regeringsgrundlag 2007 Publikation nov-07 
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Appendiks C. Eksempel på interviewguide vedrørende Statens Administration og Statens It 
 

 Idéfase Foranalysen 
September 06-februar 07 
Accenture, DC kredsen 
Spørgeskema 75 inst. 

Analysefasen 
Feb. 07-feb. 08 
McKinsey, IBM 

Beslutning 
Forår 2008 

Implementering 

Input Hvornår hørte du 
første gang om 
idéen om 
etablering af 
statens 
administrative 
fællesskab? 
 
Hvorfra kom 
idéen? 
 
 
Hvilke aktører 
havde indflydelse 
(ud over FM)? 
 

Hvad ved du om de 
indledende faser om 
etableringen? 
 
Hvilken rolle havde du i 
foranalyse/analysefasen? 
 
Opfatter du det sådan, at det 
var FM, der var drivende for 
foranalysen? 
 
Hvem var med og hvem ikke? 
Hvilke overvejelser gjort I om 
det? 
 
 
Oplevede du, at der var reel 
påvirkningsmulighed? 
 
Hvilke konkrete områder blev 
påvirket? 
 

Hvilke overvejelser gjorde 
I, for hvem der skulle 
deltage i 
arbejdsgrupperne? 
Var der parter, som IKKE 
skulle med? 
 
Oplevede du, at der var 
reel påvirkningsmulighed? 
 
Hvordan blev evt. 
modstand håndteret? 
 
Hvilke konkrete områder 
blev påvirket? 
 
I hvor høj grad afspejlede 
Hovedrapporten 
ministeriernes 
holdninger? 
 
Er det sådan, at 

Hvilken rolle havde 
Økonomistyrelsen/du 
i forbindelse med 
beslutningen? 
 
 
Behandlingen af 
Hovedrapporten i 
regeringens 
Økonomiudvalg 
Hvordan blev 
ministerier udenfor 
ØU taget i ed? 
 
Hvordan blev evt. 
modstand håndteret? 
 
Blev der ved 
behandlingen i ØU 
lagt noget til eller 
taget noget fra?  
 

Finansieringsmodellen – deltog 
du i udarbejdelsen? 
 
Finansieringsmodel – hvem var 
hovedarkitekt bag modellen? 
 
 
Styringsmodellen – I 
styringsmodellen indgår et 
Kundekontaktforum – hvad var 
tankerne bag? O 
 
Hvorfor blev SIT flyttet fra SKAT 
til FM? 
 
Hvad var hovedudfordringerne i 
SIT, da du kom til? 
Håndteringen? 
 
Hvorfor kun 6 ministerier i SIT 
fra starten?  
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Hovedrapporten = 
business casen? Eller er 
der andre materialer? 

Resulterede ØU 
behandlingen i 
justeringer? 

Throughput Blev andre idéer 
afprøvet? 
 
Hvis der var 
input fra andre 
aktører, hvordan 
blev de da 
behandlet? 

Spørgeskemaundersøgelse 75 
ministerier og organisationer.  
 
Var de dækkende? 
 
Blev forskelle undersøgt? 
 
Var undersøgelsen 
gennemsigtig – blev parter, 
som ikke deltog i 
undersøgelsen, gjort bekendt 
med resultaterne? 
 
Kendte ministerier og 
organisationer til 
undersøgelsens reelle formål? 
 

Arbejdsgrupperne: 
 
Hvordan vurderede du 
processen omkring 
arbejdsgrupperne? 
 
Var der 
opbakning/involvering 
/kritik/gennemsigtighed?  
 
Effektiviseringspotentialet, 
som primært stammede 
fra off-shoring/private 
sektor – hvordan sikredes 
overførbarhed til staten? 

Var der en 
høringsproces forud 
for behandlingen i ØU 
for øvrige ministerier? 

IT, først i SKAT –> udskydelser. 
Derefter i FM. Hvordan lykkedes 
det at gå i luften på ½ år? 
 
Hvad var ”guleroden” for de 
første 8 ministerier? 
 
Hvilken modstand var i spil? 
Fra de 8 og fra øvrige? 
 
Hvilke risici, og hvordan blev de 
håndteret? 

Output - Resultatet af foranalysen, 
igangsættelse af analysen. 
 
Var der bred opbakning til 
dette? 
 
Hvem var evt. imod og 
hvorfor? 

Hovedrapporten 
 
Var der bred opbakning til 
denne? 
 
Hvem var evt. imod og 
hvorfor? 

Hvor stor var 
opbakningen bag 
beslutningen om 
etableringerne af 
ØSC/SIT? 
 
Hvad var SKATs 
legitimitet blandt de 
afgivende ministerier? 

Hvad gjorde I jer af tanker om 
finansieringsmodel? 
 
Finansieringsmodel – hvorfor er 
modellens indfasning udskud og 
fordeling ændret? 
 
Hvordan er udskydelserne og 
ændringerne håndteret blandt 
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Hvad var holdningen 
til styringsmodellen? 
 
Hvad var i spil ift 
finansieringsmodellen
? Hvem var på banen? 

kunderne? 
 
Hvordan blev kunderne 
håndteret? 
Hvordan var styringsmodellen? 
Virkede den? 
 
Har evt. modstand haft 
betydning for det pågældende 
SAMSIT? 
 
Opfølgning på business casen –  
Hvem udførte og hvornår blev 
det gjort? 
 
Er business casen revideret 
undervejs? 
 
 

 

Afsluttende spørgsmål: 

Hvis du havde mulighed for at gøre det igen – hvad ville du så gøre anderledes? 

Hvad lykkedes bedst? 

Hvad lykkedes dårligst? 
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Appendiks D. Eksempel på interviewkodeskabelon 
Kodeskabelon Input Throughput Output 

Idéfasen 

Hvor kom idéen fra. 
 
Isomorfisme 
 
Beskrivelse af aktører – hvem var med? 
Hvilke interesser havde aktørerne? 
Kontekstkompleksitet i øvrigt?  

 Hvad er argumenterne 
Hvordan er risici behandlet. 

Hvilke strategier blev i øvrigt anvendt for at opnå legitimitet i denne fase? 

Analyse/ 
konceptfasen 

Hvilke aktører var med og hvilken 
indflydelse havde de? 
 
Isomorfisme 
 
Havde nogle af aktørerne en særlig 
traditionel legitimitet (Weber) -  
Moralsk strukturel eller personlig 
legitimitet (Suchman)  
 
 

 
Legal-rationel (weber) 
 
Moralsk/procedural (Suchman) 
legitimitet – i forhold til metoder og 
processer. 

Hvad indeholdt analyseresultatet? 
 
Pragmatisk (egeninteresse og indflydelse)  
 
Moralsk/consequential – output 
konsekvens henset til fællesskabets 
værdier og normer. Conform to ideals  fx 
centralisering vs. decentralisering) 
 
Kognitiv (forståelige og 
meningsskabende) – conform to models 

Hvilke strategier blev i øvrigt anvendt for at opnå legitimitet i denne fase?  
Ændringsstrategi samt evt. betydning for legitimitet? 

Beslutningsfasen 

Hvilke aktører var med og hvilken 
indflydelse havde de? 
 
Traditionel/Moralsk strukturel/personlig 

Legal-rationel (weber) og moralsk/proce-
dural (suchman) legitimitet – i forhold til 
metoder og processer. 

Hvad indeholdt beslutningen? Evt. 
ændringer ift. analyseresultat og hvorfor? 
 
Pragmatisk   
Moralsk  
Kognitiv 
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Hvilke strategier blev i øvrigt anvendt for at opnå legitimitet i denne fase? 

Implementerings-
fasen 

Hvilke aktører var med og hvilken 
indflydelse havde de? 
 
Isomorfisme 
 
Traditionel/Moralsk strukturel/personlig 

Legal-rationel (weber) og procedural 
(suchman) legitimitet – i forhold til 
metoder og processer. 

Implementeringsfasens indhold ift. 
beslutningen? 
 
Pragmatisk   
Moralsk  
Kognitiv 

Hvilke strategier blev i øvrigt anvendt for at opnå legitimitet i denne fase?  

 

Statens administration Input Throughput Output 

Idéfasen 

I 2005-06. Mange ministerier havde 
etableret fællesskaber. Svært at få 
arbejdskraft. Attraktiv at arbejde, 
professionalisering i opgaveløsningen 
– færre arbejdskraft. 
 
FM med inspiration fra udlandet, UK 
i ft. HR i Forsvarsministeriet (på 
størrelse med danske stat).  Minus 
digitalisering – primært samling og 
nedlægge små enheder. FM ville gå 
langt videre også ift. digitalisering i 
DK. Finland havde også noget men 
ellers svært at finde nogle der gik på 
tværs af ministerier. 
 
Ministerierne var modstandere af 
idéen. 

Hvordan var processen fra idéfase til 
analysefase? Hvem besluttede og 
hvordan? 
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Analysefasen 

Analysearbejdet startede ca. 1½ før 
feb. 2008. 
 
Ministerierne sagde hold nallerne 
væk.  De havde lige været igennem 
samling inden for deres områder, det 
var svært, store 
transaktionsomkostninger, svært at 
få til at fungere og højne kvalitet. 
Svær proces – kunne det 
overhovedet lykkedes. 
 
Løn måske godt (fælles systemer). 
Bogholderi – svært (forskellige NS-
udgaver) og ”no go” til it.  
 
Tæt på kernevirksomhed, mister 
styring og råderum. ”Vi er noget 
særligt”. Også meget 
følelsesbetonet. ”Vi er ikke som alle 
andre”. FM gik endnu hårdere til det 
– kig på fakta. 
 
Nogle lidt mere interesseret også 
efter DC. 
 
Ministerierne blev inddraget – men 
de fik ikke lov til at påvirke. Måske 

Analyseprocessen og konceptfasen var i 
høj grad dikteret af FM. Hardcore og 
klassisk FM tilgang. 
 
Der var nedsat arbejdsgrupper med 
ministerierne. Men de kunne reelt ikke 
påvirke analyseresultat  med ASC forslag. 
 
I høj grad håndteret på DC niveau. FM 
skulle trække de øvrige med. 
 
Der blev ”møbleret” på et par DC’er. 
 

Analyseresultat/Hovedrapport pegede på 
at der var penge at spare og at det ville 
højne kvalitet. Svært at sidde overhørigt. 
  
 
Følelsesmæssig modstand hos 
hovedparten af ministerier. Afgivelse 
indflydelse. 
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lidt omkring SLA’er – eller også var 
det i den efterfølgende fase. 

Beslutningsfasen 

DC-kredsen med udgangspunkt i 
hovedrapport (businesscase) 

Politisk ændringsstrategi – FM skulle have 
nogle af de andre DC’er med sig.  
 
Argumenter ift. især besparelser og 
kvalitet var svære at komme udenom 

Besluttet koncept for ASC: 
Aktivitetsbaseret finansieringsmodel i 
løbet af XX år. 
 
En styrelse under FM – ØSC. 

Implementeringsfasen 

Finansministeriet  
Økonomistyrelsen i ”samarbejde” 
med ministerieren 

Samarbejdsstrategi fra ØS. 
 
”Nu var beslutningen truffet – så går vi i 
implementeringsmode” og få flyttet 
opgaverne over til ØS. 
 
Operationaliserer opgavesnittet. 
 
Charmemøder rundt til ministerierne. 
Plan for proces + kvalificere opgavesnit, 
og praktisk hvordan. Justerede en lille 
smule. Workshops med ministerierne. 
 
Nogle ministerier blev roligere. Andre 
fornægtede fuldstændigt beslutningen – 
fx Justitsministeriet. 
 
Særlige problemstillinger fra alle 
ministerier. 
 
ØS kunne ”true” med FM ift. dem der 
ikke spillede med – men ikke for mange 

Endeligt ASC: 
Træghed ift. aktivitetsbaseret 
finansiering. Ongoing proces. Udfordring 
at der ikke var målt på produktionen. Så 
vi havde ikke tal for udgangspunktet.  
Hvad de kom over med? 
 
Det var svært at få ministerierne til at 
bide til – pga. manglende nulpunkt på 
økonomi og aktivitet. Mindre problem på 
løn og bogholderi end på it. 
 
Businesscasen tager udgangspunkt i 
årsværk – baseline. Det var økonomien i 
det. Problemet lå ift. aktiviteten. 
Ministerierne ”gamede” her – fx ØEM – 
havde meldt for lavt ind.  
Fik diskussionen ml. ministerierne – 
nulsumspil – nogen skulle betale mindre 
andre mere. 
 
Måske sammenhæng til at den er blevet 
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gange aht. Samarbejde efterfølgende – 
medarbejdere skulle flyttes. 
 
Medarbejdermøder efterfølgende. 
 
Forsøgte at være meget åbne. Gøre det 
konkret – praktisk impl. 
 
Gik meget godt indtil vi nåede fasen med 
hoveder og navne på. Fik medarbejdere 
der ikke kunne noget – ministerierne 
meldte ud før vi havde været inde over – 
og så fangede bordet. De beholdte de 
dygtigste medarbejdere tilbage – der 
skulle bruges nogen på bogholderi og it. 
 
Vi havde noget ift. risikoanalyser – der 
stod også noget i hovedrapporten. Især 
ift. at sende de forkerte medarbejdere 
afsted. 

mindre aktivitetsbaseret i sin endelige 
form. 
 
Betalingsmodellen skulle nok være 
implementeret fra starten af. Taget 
slagstmålet up-front i stedet for at lade 
det køre 3-4 år. I stedet for nu skal der 
omfordeles bevillinger. Nulsumspil. Dem 
der bliver skåret synes det er dybt 
uretfærdigt – de skal betale for dem der 
har drevet det dyrere.  
 
Der var for meget modstand. FM turde 
ikke tage kampen.  Det er også svært.  
Bekymring for markedsmodel hvis 
aktiviteten blev mindre og der skulle fyres 
folk. FM var ikke parat til 
markedsmodellen.  
 
ØS ville gerne kigge på KK. FM ville ikke. 
(Isomorfisme). 
 
Styringsmodel: ØSC lavede en 
brugergruppe. Fange op på utilfredshed 
og ønsker mv. typisk departementer der 
sad der. De kunne påvirke noget, men FM 
ønskede ikke styringsmæssig indflydelse. 
En styrelse under FM. ØS brugte den til 
info-kanal og statusrapportering. Bolværk 
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mod organisationerne – og ministerierne 
kunne komme af med deres ting. 
 
Født med for dårlige kompetencer og ikke 
længere rekrutteringsproblem 
 
Svært at opgøre kvalitet pga. manglende 
nulpunktsmålinger. Ministerierne havde 
ikke dokumenteret hvad kvalitet var for 
dem. ”Alting var bedre før”.  De kunne 
ikke dokumentere – vi kunne heller ikke.  
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Appendiks E. Informant oversigt 
Alle informantinterviews er optaget og foreligger som lydfiler hos de studerende.  

 

Case Informantnummer Interviewdato 

Udbetaling DK Informant 1 (I1) 
Informant 2 (I2) 

26.8.2013 
20.9.2013 

Københavns 
Kommunes 
KoncernService 

Informant 3 (I3) 
Informant 4 (I4) 

9.9.2013 
16.9.2013 

Statens IT Informant 5 (I5) 
Informant 6 (I6) 
Informant 7 (I7) 

23.10.2013 
2.9.2013 
23.10.2013 

Statens Adm. Informant 5 (I5) 
Informant 6 (I6) 
Informant 7 (I7) 

23.10.2013 
2.9.2013 
23.10.2013 
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