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Status i Statens Administration

Trolle Klitgård Andersen fratrådte sin 
stilling som direktør i Statens 

Administration den 1. september 2020.

Per Helmer Roos er konstitueret direktør i 
perioden frem mod ansættelse af ny 

direktør.

Personaletilpasning i Statens 
Administration er gennemført i efteråret 

2020 som resultat af budgetanalyse.

Udarbejdelsen af ny strategi afventer ny 
direktør og processen udskydes til 2021.

Budgetanalyse

Ny strategi for Statens 
Administration 2020-2024

Nyt strategisk målbillede

Implementering 

2021

Udarbejdelse

20222020

Medio 2021 2024

Påbegyndelse af 
udmøntning

Analysen foreligger i 
endelig form

Fortsat 
eksekvering
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Statens Administration gennemførte ved ekstern bistand fra PricewaterhouseCoopers
en budgetanalyse, der forelå i endelig form i marts 2020

3-årig plan for implementering af budgetanalysens 9 effektiviseringsinitiativer

Potentiale for effektiviseringer løber op i over 25 mio. kr. i perioden

Skærpet fokus på Statens Administrations formål 
- understøtte en mere effektiv offentlig sektor
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Initiativ Beskrivelse

Standardisering • Standardisering af afvigelser og specifikationer på tværs af kunder

Automatisering • En kvalitativ og kvantitativ vurdering af besparelsespotentialet fra eksisterende og kommende RPA-projekter (Robot)

Én indgang • En forsimplet kontaktflade pr. mail og telefonisk, der forbedrer og effektiviserer sagsstyring samt kundernes serviceoplevelse

Væsentligheds- og 
risikobetragtninger • Effektivisering af opgaveløsningen ud fra et risiko-/væsentlighedsperspektiv

Organisatoriske 
snitflader

• Nye organisatoriske snitflader vedrørende strategiske projekter, udviklingsprojekter og strategisk kundekontakt – herunder den 
tilhørende fordeling af ansvar og mandater

Ny to-be-proces i Løn • En ny to-be-proces i Løn, der gør, at opgaven løftes skærm-til-skærm, og åbner op for en række effektiviseringsinitiativer på 
længere sigt

Portobesparelse • En anbefalet tilgang til at digitalisere debitorprocessen hos regnskabskunder, der ikke er gået over til digital post

Justeret 
tidsregistrering • En forsimplet tidsregistreringsmetode, der reducerer den anvendte tid på tidsregistrering

Øvrige 
driftsomkostninger

• En reduktion af omkostninger og tid til uddannelse, således at Statens Administrations forbrug stemmer bedre overens med 
forbruget blandt andre SSC’er

Budgetanalysens 9 effektiviseringsinitiativer
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25 %

75 %

Besparelse udgør over DKK 25 mio.
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Et nyt professionaliseret  Statens Administration 
- med afsæt i budgetanalysen

Statens Administration oplever et paradigmeskifte: 
fra manuel sagsbehandling til automatisering og 
værdiskabelse, fx rådgivning end-to-end

• Med skiftet opstår nye potentialer i opgavevaretagelsen 
samtidigt med, at kundeværdien øges i varetagelsen 
af kerneopgaverne

• Der er dermed grobund for nye kunder og 
opgaver i Statens Administration
– den nye strategi skal understøtte dette!

• Strategiprocessen iværksættes med ansættelsen af 
ny direktør i Statens Administration
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Resultaterne fra årets 
kundetilfredshedsundersøgelse

Svarprocenten var i år igen høj 82,7 pct.

På en skala fra 1- 5 er den gennemsnitlige 
tilfredshed 3,9, hvor sidste års resultat var 3,8

• Resultat for SAM Løn og Refusion var i gennemsnit 3,94
• Resultat for SAM Regnskab var i gennemsnit 3,93
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Udvikling i perioden 2010 – 2020
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Resultater i kundetilfredshedsundersøgelsen
- Fordeling af karakterer på løn og regnskab
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Områder som er forbedret – generelt

Tilfredshed med 
områder, som nu 

håndteres af 
robotløsninger

Positive og 
hjælpsomme 
medarbejdere

Generel tilfredshed 
med formatet af den 

nye regnskabs-
erklæring og at 

historikken er med
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Ønsker til forbedringer – generelt

Flere kundemøder
– flere kunder 

giver udtryk for, der 
ikke er afholdt 

kundemøder i flere 
år

Hurtigere 
svartider på 

mails og 
henvendelser i 

øvrigt

Ønske om 
telefonsupport i 

Servicedesk samt 
udvidet telefon tid om 

fredagen i løn og 
regnskab

Forbedring af portaler og 
informationskanaler 
– mere brugervenligt 
samt single sign on

Oplevelse af 
uensartet 

kompetenceniveau

Regnskabserklæringen 
- kommer for sent og 

matcher ikke de 
forretningsmæssige 

behov

Drejebogen 
anvendes ikke altid 
i forbindelse med 
forståelsen af den 

enkelte kundes 
særlige behov
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Formålet med Statens Administrations 
fokus på standardisering

Tidsbesparelse

• Mere effektiv sagsbehandling 

• Minimering af tidsforbrug 

• Fjernelse af aktiviteter, der ikke 
skaber merværdi for jer

Bedre grundlag for automatisering

• Standardprocesser muliggør 
automatisering 

• Automatisering sparer tid og 
minimerer risikoen for manuelle 
fejl

• Automatisering frigør ressourcer 
til kerneopgaver

Reduktion af risiko for fejl

• Standardprocesser reducerer 
risikoen for fejl i 
sagsbehandlingen

• Sårbarheden i forhold til den 
enkelte medarbejder minimeres

• Større fleksibilitet til 
opgavevaretagelse blandt 
medarbejdere
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I fuld gang med standardiseringen
Statens Administration har igangsat 
standardisering på mere end 90 pct. af 
regnskabskunderne 

Fra læring til strategi
• Komprimerede forløb med korte deadlines

• Kræver godt forarbejde fra begge parter og et godt samarbejde

• Indsigt og nye løsninger på tværs af kunderne

• Fokus på dialog og oplevede gevinster hos kunderne

• Ambitionsniveauet har været højt både fra Statens Administration 
og kunderne
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11. November 2020

Driftsstatus fra Statens 
Administration – Løn og refusion
v/ Birthe Madsen, 
teamleder i Statens Administration
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Ny organisering fra den 9. november 2020

teamledere i stedet for 4

lønteams
Anette er ansvarlig for Lønteam 3, Birthe for Lønteam 2 
og Pia for Lønteam 1. Lønteam 1 består af 1 gruppe. 
Lønteam 2 og 3 af 2 grupper

refusionsteam 
Pia er også ansvarlig for refusionsteamet

3
3

1

Anette Thomsen

Birthe Madsen

Pia Sommergreen Bengtsen
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Fokus på sikker drift

Målsætning om at nå alle 
rettidigt indsendte og korrekte  
bestillinger til lønkørslen

Januar - oktober 2020 Antal

Antal modtagne blanketter 35.477 

Antal modtagne fejlblanketter 352 

Ikke SAM-fejl 74 

SAM-fejl 278 

Heraf med lønkonsekvens 196 

Heraf uden lønkonsekvens 67 

Anbefaling
Følg med i nyhedsbrevene 

fra Statens Administration og 
Økonomistyrelsen

Lønkørsel med overførsel 
af oplysninger til Fonden for 
lønmodtagernes Feriemidler

Målet opnås til 
alle lønkørsler

Lav fejlprocent
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Nye opgaver  Eksempler på typer af 
tilkøbsopgaver

Ferieafregning til fratrådte

Udbetaling af mer-/overarbejde

Ferietræk

Ferieårets afslutning

Regulering af ferie ift. beskæftigelsesgrad

Administration af sygdom

Barselsadministration og -rådgivning

Sikkerhedsgodkendelser
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11. November 2020

Præsentation af ny 
standard på løn og 
refusion
v/ Christian Nielsen, 
kontorchef i Statens Administration
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Finanslovsformål

 Statens Administrations formål 
er at bidrage til udvikling af en 
effektiv administration i den  
offentlige sektor og i 
selvejesektoren 

 Dette indebærer at sikre den 
fortsatte udvikling og 
effektivisering af den løn- og 
regnskabsadministration, som 
Statens Administration 
varetager som shared service-
center

Statens HR

 Mere ensartet løn- og 
personaleadministration  på 
tværs af staten

 Blanketter flyttes løbende  fra 
Lønportalen til SHR

 Rammesætter opgavesplit

 Ensretter dataflow til Statens 
Administration samt muliggør 
digitalisering

Baggrund for standardiseringen

Rigsrevisionens Lønberetning

 Digitalisering – Større fokus på 
digitalisering og effektivisering

 Kritik af manglende overholdelse 
af opgavesplit

 Hjemtagning af varige opgaver for 
time- og honorarlønnede
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Mange afvigelser giver længere sagsbehandlingstid 
– i langt de fleste tilfælde kan afvigelserne fjernes
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Specifikationer/Afvigelser pr. lønregister

Grafen viser en positiv sammenhæng 
mellem antallet af specifikationer 
og/eller afvigelser og den tid, det 

tager at behandle en kunde

Sammenhæng mellem antal afvigelser/specifikationer og kundeproduktionstid
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Over 2000 afvigelser, specifikationer og særlige 
opmærksomhedspunkter på tværs af kunder
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Afvigelser/specifikationer; alle kunder i Løn

En afvigelse vedrører hvem (i henhold til Epicentret), der har 
ansvaret for at udføre opgaven og ikke, hvordan den udføres.

Eks. Kunden foretager selv DDI kreditoroprettelser ved 
acontoudbetalinger

Afvigelser (skal stå i kundeaftalen)

En specifikation vedrører ikke hvem, der løser en given opgave, 
men hvordan Statens Administration skal løse opgaven, såfremt 
det ligger uden for den på forhånd definerede standard.

Eks. Frokostordning = LKO: 9000 kr. 465,00, txt 1 = 
Frokostordning

Specifikationer (skal stå i drejebogen)

Foruden specifikationer i drejebogen, findes der også særlige 
opmærksomhedspunkter og bilag hertil, der fx kan indeholde 
vejledning til lønkoder, telefonlister, vejledninger, satser, mv.

Eks. Vejledninger til Mtime eller telefonlister

Særlige opmærksomhedspunkter

1839

336

57

Specifikation Særlige opmærksomheds-
punkter

Afvigelse
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Ambitionen er at fjerne ~ 80% af afvigelser og 
specifikationer for en effektiv opgavevaretagelse
Ambitionsniveau pr. ministerområde Fordeling af potentiale
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Afvigelse - drøftes på kundemøde
Ny proces
Slettes  - Uden betydning for arbejdsgange
Nødvendig information
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Opstartsmøde med deltagelse 
af HR-chefer

Vurdering af grundlag for 
reduktion af afvigelser og 

specifikationer

Udarbejdelse af nye standarder 
og processer

Det forestående arbejde består i at gennemgå afvigelser og 
specifikationer samt implementere nye standarder

Gennemgang af alle processer i Løn 
og Refusion med henblik på 
standardisering af input og 

arbejdsgange

   

Implementering, tilretning af 
drejebog og underskrivelse af 

ny kundeaftale

Godkendelse af referat fra 
dialogmøde

Dialog ud fra handlingsplanen 
med de enkelte styrelser og 

information om nye standarder

Vurdering af tilbageværende afvigelser 
og specifikationer i fællesskab mhp. 

forretningskritikalitet

Forberedende arbejde

Forestående arbejde

ForeståendeGennemført
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Præcisering af standarder i Løn

Standarder som implementeres samtidig hos alle lønkunder
Præcisering af indleveringsfrister til lønkørsler

Præciseret proces for håndtering af fejl forårsaget af Statens Administration

Standardpakker til uddata

Præcisering af proces for flytning af ferietotaler og særlige feriedage

Ny blanket for masseindberetninger

Ny blanket for indberetning af FRAV

Statens Administration udsender nyhedsbrev med yderligere information
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Uddrag af standardisering i Løn

Løbende og varige ydelser for time- og honorarlønnede
• Statens Administration vil fremadrettet løse denne opgaven, dog skal de HR-relaterede opgaver stadig 

varetages af kunden1

• Enkelte kunder ved Statens Administration indberetter stadig via HR-Løn1

Opgaven overdrages i forbindelse med standardiseringsprojektet 2

Overdragelse af udvidet opgavesplit

Tilføjelse af kundespecifik information på bestillinger er kundens ansvar

Eks. I forbindelse med oprettelser, Løn påsætter kun jubilæumsdatoer som standard1

Afvigende løntekster – kunden skal indsende anden løntekst på bestillingen2



27

Uddrag af standardisering i Løn
Præciseret standarder for uddata og afrapportering

• Standard uddatapakke som udsendes til alle kunder 1

• Standard afrapporteringsskema anvendes på alle kunder2

• Standard afrapportering til ikke-regnskabskunder3

Kunden skal selv trække erindringslister i HR-Løn eller via LDV-rapport4

Præciseret standarder for ferie

Standard proces for flytning af ferietotaler – ensrettet proces for alle kunder1

Løn beregner altid feriepengeforpligtelsen, såfremt metoden for gennemsnitsberegning anvendes3

Ferieafregning – blanketten skal altid anvendes og vedhæftede filer vil ikke blive sagsbehandlet2
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Uddrag af standardisering i Refusion

Det er kundernes pligt at 
indsende det faktiske 

timeforbrug

Bagatelgrænser 
for differencer

Indberetningspligt for 
personlig assistance

Faste deadlines for 
indmeldelse af 

fultidssyge, delvis 
sygdom samt 

graviditetsbetinget 
fravær

Statens Administration 
vil udmelde officielle 
bagatelgrænser for 

afklaring af differencer 
og for efterregulering

Faste 
deadlines
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Eksempel på standardisering af fejlrettelser i Løn

Før standardisering

• Ved fejlfinding ved uddatakontrollen 
forårsaget af Statens Administration 
kontaktes kunden for godkendelse 
inden en acontoudbetaling eller 
standsning af løn.

• Uhensigtsmæssigt tilbageløb til 
kunden.

Efter standardisering

• Ved fejlfinding i sagsbehandlingen 
forårsaget af Statens Administration 
skal kunden ikke indsende ny blanket

• Løn anvender den originale blanket til 
fejlretning

• Statens Administration vil udarbejde 
beløbsgrænser og processer for 
acontoudbetaling, samt standsning af 
løn.
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Den kundevendte standardisering

Statens Administration 
udarbejder handlingsplan til 

kunden med oplæg til ændringer

Kunden gennemgår punkter med 
udgangspunkt i nye 
procesbeskrivelser

Kunden gennemlæser 
handlingsplanen og sender 
bemærkninger til Statens 

Administration

Kunden godkender referatet og 
implementeringen kan 

igangsættes

Statens Administration 
udarbejder et referat for aftalerne 

på dialogmødet

Drejebøger opdateres og ny 
kundeaftale udarbejdes

Kundens ansvar

Forklaring

SAMs ansvar

Kundeaftalen underskrives og de 
nye standarder tages i 

anvendelse

Handlingsplanen som udgangspunkt for dialog

Dialogmøde mellem
Statens Administration og

kunden
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Statens HR – synergi til standardiseringen

Implementeringsplan

2020 /2021
Kunder, som er del af pilot 1 og 2, bølge 
1 og 2 i Statens HR, har gennemført 
standardisering af processer, inkl. 
ændring af opgavesplit.

Q2 2021
Kunder, som er del af bølge 3 i Statens 
HR, har gennemført standardisering af 
processer, inkl. ændring af opgavesplit 

Q4 2021
Kunder, som er del af bølge 4 i Statens 
HR, har gennemført standardisering af 
processer, inkl. ændring af opgavesplit 

 Påvirker snitflader mellem Statens Administration og kunden

 Påvirker de interne processer

 Ensretter kundernes bestillinger
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• Statens Administration har orienteret om 
standardiseringsprojektet 

• Kort præsentation af de præciserede standarder for både Løn 
og Refusion – som håndteres forskelligt fsva. implementering

• Introduktion til handlingsplanen og medfølgende materiale

• Introduktion til tidsplan og den fremadrettede proces

Fokuseret samarbejde om standardisering af processer

Opsamling

• Statens Administration indkalder til individuelle dialogmøder 
omkring handlingsplanerne ved decentral HR vil der være et 
fælles opstartsmøde

• Statens Administration tager kontakt for planlægning af 
møderne

Næste skridt
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Forum for lønansvarlige i 
staten
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Dagsorden

Ny ferielov2

Ny organisering i Statens Lønløsning 
(SL)1

Ny lønseddel3

Udvikling på den korte bane4

Udbud og fremtid5

Nyhedsbreve6
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Ledelse
Camilla, Jette & Victor

Udvikling
Kunde-
fokus

Kontrakt
Projekt-
ledelse

Sikkerhed 
ComplianceØkonomi

Stab
Kommunikation

Beregning
Uddata

Regved

Special
Afstemning

Udvikling Drift

Konsulenter

Statens  
Pension

Statens Lønløsning

Elever

Team Statens Lønløsning – ny organisering pr. 1. juli 
2020
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Ny ferielov - status

• Overgangsordning slut og proces for endelig opgørelse er sat i gang
LKO 227 og 228, samt U827

• Ny ferielov implementeret i systemet

LKO 5001 og 5011, samt nye ferieregnskaber i FRAV

• Ny afregningsmetode til FerieKonto

Fællesafregningen udfases og erstattes af automatisk indbetaling som fx A-skat
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Ny lønseddel - status

• I gang med præsentation af prototype for udvalgte kunder
Har foretaget præsentation for FMs KoncernHR, Københavns Universitet og Roskilde og Stenhus 
Gymnasiefællesskaber.

• Har afleveret den nye lønseddel til eBoks de sidste 3 måneder for to-tre personer. De nye lønsedler ligger 
allerede nu i lønarkivet.

• Arbejder med webside, herunder FAQ, som skal understøtte oplysningerne på den nye lønseddel og 
indgå som link på denne.

• Udvikling af et nyt indrapporteringsafsnit i BSL, som på løngruppe-niveau skal kunne håndtere:

1. Kontaktoplysninger

2. Til-/fravalg af visning af fraværsoplysninger på lønsedlen
3. Mulighed for fritekst – x antal karakterer/linier – datostyret eller nulstillet efter hver kørsel

• Fortsat arbejde med den engelske version af den nye lønseddel
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Ny lønseddel - eksempel
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Udvikling på den korte bane

• SSO i SL

• Næste generation af digital post

• Hjemtagelse af lønsedler fra eBoks

• Ny integrationsplatform
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Udbud og fremtid – Udbud - tidsplan

Tidsplan frem til godkendt Driftsprøve
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Udbud og fremtid – Udbud - tidsplan

Tidsplan efter transition 
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Nyhedsbreve

• SSO i SL

• Næste generation af digital post

• Hjemtagelse af lønsedler fra eBoks

• Ny integrationsplatform

https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-
nyhedsbreve/
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11. November 2020

Ny måde at arbejde på i 
Statens Administration – Løn
v/ Pia Sommergreen Bengtsen, teamleder i 
Statens Administration
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Digitalisering og automatisering

• Digitalisering henover natten

• ”Lægger brædderne, mens vi går”

• Vi stopper ikke her… 
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Nye arbejdsmetoder
Lean

Tidsstudier
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Samarbejde med Økonomistyrelsen

• Statens HR
• HR SAG I og II
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Lønportalen

2 systemer 
på nuværende 

tidspunkt Tilpasning af 
funktionalitet

Ændring af 
blanketter
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eIndkomst

Revisoradgang

Felt  
48, 147 og 148
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11. November 2020

Beregning af feriepenge-
forpligtigelsen og øvrige 
årsafslutningsaktiviteter
v/ Anette Thomsen, teamleder i 
Statens Administration
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Årsafslutning i Løn

Der vil løbende fremgå 
opdateringer på vores 

hjemmeside
www.statens-adm.dk
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Beregning af feriepengeforpligtigelse

Statens Administration tilbyder at beregne feriepengeforpligtelsen efter NY metode 

Formularen skal sendes til samraploen@statens-adm.dk 
senest mandag den 4. januar 2021

Beregningerne vil blive udsendt
senest den 11. januar 2021

Der henvises yderligere til Statens Administrations seneste nyhedsbrev samt til Økonomistyrelsens 
nye vejledning af september 2020, hvori det beskrives, hvorledes feriepengeforpligtelsen i henhold til 
den nye ferielov og forpligtelsen for den indefrosne ferie skal håndteres i regnskabet fremadrettet.

LÆS 
mere

mailto:samraploen@statens-adm.dk?subject=Beregning%20af%20feriepengeforpligtigelse
https://oes.dk/media/37796/vejledning-om-den-regnskabsmaessige-haandtering-af-feriepengeforpligtelsen-2020-vers1.pdf
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FAQ 

• SLS uddata 827 

• Ny vejledning og LDV rapport fra Økonomistyrelsen

• Estimeret tid på udregning
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Statens Administration tilbyder tilkøb på ferieafregning

Der er mange ændringer på ferieområdet. 
Det betyder bl.a., at ferieblanketten løbende tilpasses de nye regler og behov.

Kontakt din teamleder i Løn for nærmere aftale om tilkøb
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11. november 2020

Spørgsmål og afrunding
v/ konstitueret direktør Per Helmer Roos
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Spørgsmål?
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Servicebeskrivelser

Statens Administration har i løbet af 2020 udarbejdet en række servicebeskrivelser, der 
beskriver den service der leveres inden for hver af Statens Administrations fagområder

Du finder 
servicebeskrivelserne på  

www.statens-adm.dk
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