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Processen med udarbejdelse af ny strategi for Statens Administration

Efterår 2020: Eksternt blik

Interviews og kundeworkshops til 
udvikling af nye opgaver.

Indhentet inspiration fra lignende 
shared service institutioner.

Forår 2021: Genoptagelse

Workshop med Økonomistyrelsen med fokus på 
sammenhængende ydelser i Finansministeriet

Forår 2020: Internt blik
PwC har udarbejdet en budgetanalyse, 
der danner grundlaget for arbejdet 
med strategien til og med 2025

Forår 2021: Kvalificering af strategi

Udarbejdelse af langsigtede pejlemærker og ny retning

Strategien forventes klar inden sommerferien

Ny strategi 2025
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Det sagde kunderne på workshoppen

Potentiale for at blive ekspertcenter på tværs af staten

Statens Administration bør indsamle og dele viden og 
erfaring mellem institutionerne og kunne rådgive institutioner 
ved de opgaver, som institutionen kun sjældent udfører.

”
Aktiv rolle i digitaliseringsagendaen

Statens Administration bør tage en aktiv rolle i at 
digitalisere rutineopgaver og effektivisere opgaveløsningen 
ved at fjerne unødige trin i opgaveløsningen. 

”
Ansvarsforholdet over for Rigsrevisionen er afgørende 
for opgavesplittet

Forholdet er vigtigt, fordi kunderne i dag oplever internt at 
skulle bibeholde kendskab til processerne for at kunne 
udføre tilstrækkelig kontrol.

”



26. Maj 2021

Status på standardisering af løn og refusionsområdet
v/ Christian Nielsen – kontorchef i Statens Administration
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Standardisering af løn- og refusionsområdet

Refusion
1. fase 

Implementeret 
pr. 1. april 

2021

Standardisering 
på regnskabs-

området 
starter 
rejsen Ap

ril
 2

02
2

Kundemøder

Implementering 
følger 

udrulningen af 
SHR

Kundeaftaler 
til underskrift

Find vigtige 
informationer og 
vejledninger på 
statens-adm.dk

Løn
Løbende 

implementering

Implementering  
af ikke SHR 

kunder
Refusion

2. fase

Implementeres i forbindelse med 
opgradering af Lønportalen

https://www.statens-adm.dk/standardisering/
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Status på standardisering af lønprocesserne

Processen indtil nu
• Standardisering forløber 

planmæssigt

• Flere kunder er allerede 
implementeret på de 
præciserede standarder i 
løn

• Kunder, som anvender 
SHR, forventes overgået til 
nye standarder inden 
udgangen af Q2

Erfaringer i projektet
• Pilotkunder gav god 

feedback, som gav 
anledning til yderligere 
præcisering af standarderne

• Positiv og konstruktiv dialog 
på kundemøder

• Større kompleksitet end 
forventet i forbindelse med 
hjemtagelse af 
honorarlønnede

Det foreløbige resultat
• Mere end 70% af alle 

specifikationer og afvigelser er 
fjernet i forbindelse med 
standardisering af lønprocesserne

• Samme niveau forventes for de 
resterende kunder
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Nyt fra Økonomistyrelsen - SLS
v/ Victor Moore Tresgallo, teamleder i Økonomistyrelsen
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Agenda

•Single Sign-on
•Ny lønseddel
•Pipeline - kommende projekter
•Den nye ferielov 
•Spørgsmål til os? 
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Single Sign-on (SSO)

• Forventes at blive udrullet i løbet af 4. kvartal 2021 

• Det vil gælde til 
– Brugerstyring (BSL)
– Lønarkiv
– HR-løn

• Der kommer en ny login side, som erstatter den vi kender på sls.modst.dk

• Det er ikke muligt at lave det til SLS, da dette er en klient der gemmes lokalt på 
PC’en.

• Den er i test hos ØES lige nu 

• Forventes at komme i pilot hos Økonomistyrelsens Koncern-HR omkring august

• Opslagstavle – hvor der vil være relevant information, fx nedetider for systemerne og 
anden driftsinformation.



12

Nuværende login side Kommende login side

Her vil det blive muligt at vælge enten SSO 
eller som vi kender i dag med brugernavn og 
kode.
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Ny lønseddel

• Ønske om at lave en ny og tidssvarende lønseddel

• Samarbejde med Københavns Universitet, Stenhus- og Roskilde gymnasiefællesskaber og 
Finansministeriet KoncernHR om indhold, layout mv. 

• Den nye lønseddel bliver som udgangspunkt på 2 sider, men kan blive længere

• Lønsedlen har indtil videre været i pilot på et gymnasium under Stenhus gymnasiefællesskab, 
hvor udvalgte medarbejdere har set og kommenteret, samt forholdt sig til vejledningsmateriale. 
Fra og med 1. lønkørsel i maj modtager alle medarbejdere under Stenhus 
gymnasiefællesskab, samt Økonomistyrelsen den nye lønseddel i eBoks.

• Lønseddel forventes at blive frigivet til alle i produktion med det nye layout i juni 2021.

• I de næste faser arbejdes der på en lønseddel i engelsk version og på at få feriesaldi med på 
lønsedlen
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Den gamle lønseddel
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Den nye lønseddel
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Pipeline - kommende projekter
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2. godkender
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2. godkender

Løsningen i korte træk:

• Alle manuelle indtastninger (også konteringer og adresseændringer) via SLS og HR-løn, der 
ikke er godkendt, standser hele lønnen for det pågældende lønregister.

• Indberetning fra 3. part system (webservice) betragtes som godkendt på forhånd og vil ikke 
standse lønnen. Det samme gælder systemgenererede indberetninger (BATCH).

• Først når den/de ikke-godkendte indberetninger er godkendt, vil lønnen blive beregnet og 
udbetalt. De ikke-godkendte indberetninger bliver liggende til godkendelse efterfølgende.

• Det vil være muligt, at udbetale aconto til medarbejdere, hvis løn er standset grundet ikke-
godkendte indberetninger. Udbetalte acontobeløb skal udlignes i den efterfølgende lønkørsel –
det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at der ikke sker dobbelt udbetaling.

• Der fremsendes mail til udvalgte personer, hvis indberetninger ikke er godkendt.

• Løsningen implementeres inden årets udgang.



19

Ny refusionsløsning
Tanker om system setup
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De første processer – sygdom og barsel
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Den nye ferielov

• Hvor langt er vi?
• Indbetaling til feriefonden
• Hvornår skal i betale?
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Spørgsmål fra jer?
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Nyt fra Økonomistyrelsen – SHR
v/Ane Tind Skak - chefkonsulent i Økonomistyrelsen
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Aktuelt fra Statens HR – til Forum for lønansvarlige i Staten
- ved implementeringsansvarlig Ane Tind Skak
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Aktuelt fra Statens HR 
• Implementering hos institutionerne i 4 bølger: 

– Bølge 1 og 2 er gennemført 
– Bølge 3 Go-live 1. juni 2021 
– Bølge 4 Go-live april 2022 

• Styrket postimplementering 
– Institutionerne får mulighed for at gennemgå deres processer og arbejdsgange efter ibrugtagning af 

Statens HR. 

• Roadmap
– Der udarbejdes en ’roadmap’ med kommende udviklingstiltag, der blandt andet er baseret på 

prioriterede ønsker fra institutionerne.

• Skabeloner
– Vi ser på diverse udeståender og spørgsmål sammen med Medarbejder og Kompetencestyrelsen. 

• Følg med i vores nyhedsbrev 
– Denne uge er der beskrivelse af en lang række mindre justeringer af løsningen.
– Og info. om gå-hjemmøde den 22. juni 2021 om hurtige handlinger - spørgsmål og erfaringsudveksling.






26. maj 2021

Første robot på Statens HR
v/ Heinrich Sigsgaard – kontorchef i Statens Administration
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Robottens grundfunktion

• Ca. 25 museklik pr. lønrapport

• 30 – 40 sekunder pr. rapport

• Ca. 50.000 lønrapporter ved fuld 
indfasning af SHR

• Årlig besparelse ca. 400 timer
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Oplæg fra Sundhedsministeriet
v/ Rúna Heinesen Shahid – Sektionsleder koncern-HR i Sundhedsministeriet



Dagsorden

• Kort om organisering og snitflader

• Den administrative opgave i forbindelse med håndtering af 

en pandemi 

• På dybt vand

• Ledelsesopgaven og de svære valg

• Samarbejde på tværs som en del af løsningen

• Balancen mellem standard og fleksibilitet





• Skalere driften i et meget stort omfang med de samme ressourcer som før. Ministerområdet 

er vokset med 1300 årsværk svarende til 45 % på 8 måneder.

• At drive et ministerium med vokseværk i en krisesituation og mange nye ledere

• Omlægge arbejdsgange i en periode med meget stort arbejdspres (massiv udvikling/massivt 

pres)

• Nye ansættelsesområder (Kapitel 4), ansættelsesvilkår (døgnvagter mv) og konstante nye 

aftaler og ændringer

Den (ekstra) administrative opgave 



På dybt vand



På dybt vand



• Når man for alvor skal til at prioritere

• Jagten på ressourcer

• Snuden i sporet – og huske at løfte blikket

Ledelsesopgaven og de svære valg



• Holdånden betyder alt

• Samarbejde på tværs

• Indlån fra Forsvarsministeriet

• Tilkøbsydelser fra SAM 

Samarbejde som løsning



• Begge dele er vigtige

• Vi har lænet op ad standarden, det velkendte, vores rutiner og alt det vi kan og kender.  Det 

er fundamentet og uden dem ville det være håbløst.

• Gensidig fleksibilitet har været nødvendigt

• Efterdønningerne er ukendte, men vi har land i sigte og mange spændende rejser foran os

Balancen mellem standard og fleksibilitet



Måske med denne her …



26. Maj 2021

Driftsstatus fra Statens Administration Løn
v/ Christian Nielsen – kontorchef i Statens Administration
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Status organisationen

Fokusområder i afdelingen:
• Budgetanalysens initiativer bl.a. 

standardisering

• Ny uddatakontrol

• Flere robotter

• Tilbagevenden til fysisk fremmøde

• m.m. 

Per Højsgaard, 
tidligere Danske Bank AML, er tiltrådt som 
ny teamleder i stedet for Pia pr. 16. maj. 
Han overtager refusionsteamet, 
afstemningsgruppen i refusion og en 
løngruppe

Teamleder Pia Sommergren 
som mange af jer kender skiftede pr. 17. 
maj til jobbet som kontorchef i regnskab 
som erstatning for Gitte Beltoft
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Driftsresultater 2020

100

Målbeskrivelse KPI Resultat

Korrekt administration af løn 1,5 0,7

Rettidig løn 100 100

Korrekt refusionsbehandling 99,8 100

Gennemsnitligt antal lønhændelser pr. time 2,4 3,3
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Driftsresultater Q1 2021

100

Målbeskrivelse KPI Resultat

Korrekt administration af løn (ændret fra 2020) 1,2 0,7

Rettidig løn 100 100

Korrekt refusionsbehandling 99,8 99,9

Gennemsnitligt antal lønhændelser pr. time (ændret fra 2020) 3,0 3,3



44

Generel status fra løn

Aktuelle revisioner
og afsluttede revisioner siden sidst

Nye kunder og opgaver
…svarende til mere end 650 timer per måned siden oktober 2020

Nye opgaver

• Tilkøb Sundhedsministeriet

• Domsmænd Grønland

• Sikkerhedsgodkendelser

• Barselsrådgivning 

Revision af Statens Administrations 
opgavevaretagelse vedr. Løn 20/21, afsluttet ved 

afrapportering fra Rigsrevisionen d. 4. marts 2021

Aflysning af juridisk/kritisk revision af
Statens Administration som shared service center. 

Revision aflyst pga. interne organisationsændringer 
internt i Rigsrevisionen.

Nye kunder

• FGU Østjylland

• Hjemrejsestyrelsen

• Styrelsen for Forsyningssikkerhed

• kriminalforsorgen 
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Ny uddatakontrol

Hvem 
påvirkes?

Hvornår sker det?

Hvorfor ny 
kontrol?

1
2

3

4

Hvordan 
lykkes vi?

5

Processen frem 
mod ny 

uddatakontrol

Hvad 
skal der til?

• 50-pct.kontroller til en start.
• Løbende opfølgning på antal identificerede fejl og i 

forlængelser heraf evt. udvidet stikprøvekontroller.
• Løbende og udvidet intern kompetenceudvikling

fsva. fejlopsamling.
• Ændringen i Statens Administrations uddatakontrol 

giver anledning til, at kunderne revurderer egne 
lønkontrolplaner.

• 1. april 2021 udrulning af ændret uddatakontrol.

• Dybdegående analyse af problemstillingen mhp. 
udarbejdelsen af konkrete løsningsforslag med 
inddragelse af bl.a. Rigsrevisionen, Kontor for Revision 
og Tilsyn, Statsregnskab og Aalborg Universitet. 

• Fejlopsamlingsdatabase udviklet og internt udrullet i 
Statens Administration april 2021. 

• Rigsrevisionens lønberetning påpeger for stort 
ressourceforbrug ifm. kontroller. 
Budgetanalysens anbefalede effektiviseringer
vedr. væsentligheds- og risikobetragtninger.
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KPI-rapport for fejlopsamling i Kundeportalen er på vej



26. maj 2021

KPI’er i Kundeportalen
v/Casper Neve Nielsen, controller i Statens Administration



48

KPI’er nu på Kundeportalen – har du set det ?
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Eksempel på detaljeret rapport
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Vi ønsker gennemsigtighed i vores drift for kunderne

6170xx 
mellem-regningskonti

Antallet 
af aconto-

udbetalinger

6155xx 
rejse-

forskudskont
i

KPI’er på vej

Antallet af 
afventer, 

Debitor/kredit
or

Fejlopsamling

Forfaldne 
poster i Indfak 

/ RejsUd

Her leverer vi allerede KPI’er

Rettidig behandling af købsfakturaer og 
kreditnotaer

Rettidig behandling af salgsfakturaer 

Rettidig behandling af DDI stamdataDDI

Rettidig løn

Korrekt administration af løn

Korrekt refusionsbehandling
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Hvordan får du adgang?

Servicemålsrapportens KPI’er er flyttet fra regnskabserklæring til Kundeportalen

Hvor finder jeg tallene på Kundeportalen ?

Under RAPPORTER – KPI RAPPORTER

Adgang til KPI’erne kræver en yderligere adgang
til Kundeportalen, som bestilles via:

Bestil adgang hos din lokaladministrator 
eller på kundeportal@statens-adm.dk

mailto:kundeportal@statens-adm.dk
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Tak for deltagelsen!

Næste møde
den 8. november 2021

Evaluering af dagens forum
udsendes senere i dag
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