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Dagsorden

1. Velkomst og præsentation
v/ Trine Nielsen - direktør i Statens Administration

2. Præsentation af Det Kgl. Bibliotek
v/ Cecile Christensen – vicedirektør – Digital Transformering –
Det Kgl. Bibliotek

3. Proces mining hos Udenrigsministeriet
v/ Susanne Bigum Frederiksen – regnskabschef i Udenrigsministeriet

4. Projekt Regnskabserklæring
v/ Lars Sejer Nielsen  - kontorchef i Statens Administration

5. Netværk

6. Præsentation af IndFak robotten
v/ Dorte Vadsager – procescontroller i Statens Administration

7. Økonomisystemer |
Der blæser nye vinde…
v/ Carina Priess Sørensen – kontorchef i Økonomistyrelsen

8. Pause

10. Seneste nyt fra Regnskab
v/ Lars Sejer Nielsen  - kontorchef i Statens Administration

11. Afrunding
v/ Trine Nielsen - Direktør i Statens Administration

9. Opsamling fra netværk
v/ Lars Sejer Nielsen  - kontorchef i Statens Administration
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Velkommen til hybridmøde i Forum for statslige regnskabschefer

Marker i 
chatten ved 
spørgsmål

Vent på 
mikrofonen

Slå dit 
videokamera 

til når du 
taler
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Præsentation af teamlederne i regnskab

Anette Ørtoft Kristensen
Teamleder Kreditor 1

Lotte Malmgaard
Teamleder Kreditor 2 og 

Økonomi

Simon Kirk Simoni 
Kristensen

Teamleder Finans 1

Stefan Henrik Nyrup 
Nielsen

Teamleder Finans 2 



April 2022

Præsentation af Det Kgl. Bibliotek
v/ Cecile Christensen – Vicedirektør – Digital Transformering – Det Kgl. Bibliotek



Digital 
Transformation
Forum for 
regnskabschefer

Cecile Christensen, Vicedirektør for Digital Transformation 
KB, april 2022  



Det Kgl. Bibliotek

maj 2022



Hvorfor digital transformation 

maj 2022



 Mere sammenhæng og skarpere prioritering i KB
 Kompleks organisation
 Historik – fusioner og kulturer
 Bedre synergi, mindre silo, bedre udnyttelse 

af ressourcer
 Oprydning og konsolidering, giver mulighed for at 

frigøre ressourcer til at understøtte vores fælles 
digitale ambition

 Første bølge af digital transformation er 
organisering og standardisering 

 Strategiske, governance og skarpere retning
 Perspektiverne - Vigtige forudsætninger 

fremtidens rolle for KB 

Digital Transformation 
i KB



Digital Transformation

maj 2022

Kulturforandring, 
organisationsudvikling, 
ledelse, medarbejdere, 
kompetencer, mv.

Teknik, systemer, data, 
arkitektur mv. 



Systemoverblik

maj 2022

 Fælles fundament, som går på tværs af det hele og er med til at sikre 
sammenhæng og standarder

 Roller og ansvarsfordeling
 Konsolidering, oprydning og prioritering.



 Tættere på medarbejderne
 Dialogværktøj
 Mere tydelig retning forudsætning for mere 

ansvar
 Mere dialog og opfølgning med den 

enkelte medarbejder
 Fastholde motivation og 

engagement
 Uddelegere ansvar
 Styring vs tillid
 Tidsregistrering

Porteføljeoverblik



maj 2022

Spørgsmål/kommentarer
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PoC #2 UM

Mål

• At få kendskab til process mining som teknologi og analyseværktøj
…på et stort, kompleks datasæt

• At få kendskab til process mining projekttyper, roller og arbejdsproces
… sammen med en kunde
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Process mining koncept

Process miningTraditionel procesafklaring

Data

Interviews, 
observationer,
dokumenter

Analyse

Kvalitativ

Sted og medarbejder-
bunden

Data

Registrerede 
hændelser!

Analyse

Kvantitativ

Databaseret

Åbnet

Lukket

Omdirigeret

Opstået

Jounaliseret

Konteret

Bogført

Afvist
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Kompleksiteten stiger

• Kundeforum 2021

• Statens Adminstration viste 
sin IndFak-procesgraf
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Kompleksiteten stiger

Konteringslinjer

Varemodtagelse er bekræftet
Godkendelse er afvist
Til varemodtagelse
Til godkendelse
Godkendt
Ny
Varemodtagelse er afvist
Godkendt (kræver yderligere godkendelse)
Tilbagekaldt

fra konteringslinjer

FakturaDato
AnkomstDato
VaremodtagetDato
GodkendtDato
OverfoerselNSDato
NS_SendtTilBank
AendretDen
NS_Betalingsdato

fra faktura

Faktura

Accepteret - Forretningsmæssigt
Afvist - Teknisk
Betalt - helt
Accepteret - Teknisk
Betalt - delvis
Afvist – Forretningsmæssigt

fra kommentar

Til behandling
Videresendt
Overført
Genåbnet
Til forhåndsregistrering
Slettet

fra fakturahandlinger

Medarbejder
Organisation
Leverandør
Indkøbskategori
UNSPSC
Beløb
Valuta
Moms

Dokumenttype
Forfaldsdato
Fakturamodtager
Kontaktperson

Ekstra informationHændelser Ekstra informationHændelser



April 2022

Projekt Regnskabserklæring
v/ Lars Sejer Nielsen – kontorchef i Statens Administration
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Kundetilfredsundersøgelsen 2021

• Der mangler nogle gange kommunikation med løn 
og regnskab

• Der følges ikke altid op på bemærkninger, hverken 
i indeværende eller efterfølgende periode.

• Der synes at være mange standardiseret robotsvar, 
som ikke synes relevante

• Savner nogle løsningsforslag på observationer
• Der er for meget dokumentation og for lidt 

sagsbehandling.

• Det virker til at alle andre opgaver bliver 
nedprioriteret, når SAM udarbejder 
regnskabserklæring

• Der opleves et dyk i serviceniveauet, når SAM 
udarbejder Regnskabserklæring

• Den er meget bagudrettet og mange forhold har 
allerede på plads, når regnskabserklæringen 
modtages/læses

3,8

Regnskabserklæring



28

Drøftelse med 
Rigsrevisionen 

Udnyttelse af faglig ekspertise på Regnskabserklæringen Samling af 
faglig 

ekspertise

Intern kortlægning 
af 

forbedringsmuligheder

Involvering af 
kunder
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Projekt – Regnskabserklæring

Interne 
Workshops i 
Statens 
Administration

Samling af 
faglig 

ekspertise

Forum for 
statslige 
regnskabschefer

Interne 
workshops i 
Statens 
Administration

Workshop med 
Rigsrevisionen

Forum for 
statslige 
regnskabschefer

Kundeworkshop

Den 27. april Den 9. maj Opsamling af 
tilretning på egne 
og Rigsrevisionens 
forbedringsforslag.

Løsningsforslag 
drøftes med 
kunder, 
Rigsrevisionen og 
Statsregnskab

• Ultimo august

Den 11. oktober 
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Regnskabserklæringens punkter 

 Punkt 0:
Bogføringsspecifikke 
forhold.

Leverance 1 
 Punkt 1: 

Afstemning af 
registreret data mellem 
SKS og Navision stat. 
(lokal økonomisystem)

 Punkt 2:
Afstemning af 
registreret data mellem 
SLS og Navision stat. 
(lokal økonomisystem) 

• Punkt 3:
Indeholder regnskabet alt 
rettidigt modtaget 
materiale. Servicemåls 
rapport (kvartalsvis)

• Punkt 4:
Debitor

• Punkt 5:
Kreditor

• Punkt 6:
Anlæg

• Punkt 7:
Lager

• Punkt 8: 
Bank

• Punkt 9: 

Løn, herunder afstemning 
af uddata og SLS

• Punkt 10: 
Momssandsynliggørelse

• Punkt 11:
Skattekonto

• Punkt 12: 
Brugerkontrol for 
institutionens 
medarbejdere i Navision 
stat

• Punkt 13:
Øvrige kommentarer til 
kunden

• Punkt 14:
Indeholder SLS alt rettidigt 
modtaget materiale. 

• Punkt 15:
Refusionsanmodninger

• Punkt 16
Feriepengeforpligtelsen 
(årlig)

• Punkt 17: 
Brugerliste i SLS 
(kvartalsvis)

• Punkt 18: 
E-indkomstafstemning

• Punkt 19:
Øvrige kommentarer til 
kunden

• Leverance 2 
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PUNKT 4

Skal der være 
særkilte rapporter 
til PSRM, og hvilke 
typer. Bør det være 

en del af 
debitorpunktet 

(punkt 4)
GENERELT

Hvilke rapporter 
kunne være 

hensigtsmæssige 
at indgå i 

leverance 1 

Oplæg til drøftelse i netværk (pause)

PUNKT 0

Hvordan tænker 
du/I punktet 

bedst anvendes, 
hvad bør fremgå 

af punktet
I dette projekt ser 

vi alene på 
kvaliteten og 

indholdet af de 
vedhæftet 

afstemninger og 
rapporter

Har du/I ideer 
til andre 
punkters 
indhold



April 2022

Præsentation af IndFak robotten
v/ Dorte Vadsager  – procescontroller i Statens Administration
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Hvad er en robot?

Robotten arbejder i 
fagsystemerne på samme 
vis som en medarbejder. 

Handlinger logges nøjagtig 
som en anden medarbejder.

Er tildelt et 
brugernummer 

Starter 
programmer på 

en PC 
(virtuel 

maskine) 

Er tildelt 
rettigheder 
og adgange

Trykker på knapper, 
læser og indtaster 

data i 
brugergrænsefladen 

En robot er et stykke software, som imiterer en medarbejders adfærd.
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Udvikling, implementering og drift

RPA Konsulent

Regnskab

Procescontroller

Support

Kundecontroller

Ledelsen 
(teamledere)Økonomistyrelsen

Statsregnskabet

Rigsrevision

Intern revision

RPA udvikler

Implementering 
af robot i 
regnskab
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Bogføring af købsdokumenter fra IndFak

Robotten har fået sin egen 
svømmebanen i Epicenteret

Robotten behandler alle fakturaer 
i IndFak ud fra de definerede 

kriterier

Robotten påsætter etikette Frigivet 
til manuel behandling
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Robotten filtrerer efter

Fakturaer til behandling af robotten

Beløbsgrænse

Momskoder

Finanskonti

Udenlandsk 
valutaKommentarer og 

vedhæftninger
Elektroniske 

fakturaer

Robotten behandler i 
gennemsnit 31%



37 Øget 
digitalisering



38 Øget 
digitalisering



39 Øget 
digitalisering



40 Øget 
digitalisering



41 Øget 
digitalisering
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Øget 
digitalisering
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Øget 
digitalisering
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Øget 
digitalisering
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Øget 
digitalisering



46

Statusrapport fra robotten
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Opsatte kriterier for robotten

Fakturaer med 
omvendt 

betalingspligt 
frasorteres

Ny etikette 
i IndFak

Fakturaen er 
ikke 

ordrematchet
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Hvad arbejder vi på nu?
Vi arbejder hele tiden på at forbedre og optimere vores robotter.

Bogføringskredse der 
anvender toldmoms

Fakturaer er ikke 
elektroniske 

(manuelt oprettede)

Vedhæftninger Gennemgang af 
negativlisten
(finanskonti) 



April 2022

Forum for statslige regnskabschefer
Økonomisystemer| Der blæser nye vinde
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Sammenhængende FS-IT systemportefølje

Statens Lønløsning
Lønudbetaling

Statens HR
HR-administration

Navision Stat
Decentral økonomistyring

og regnskab

IndFak
Indkøb og fakturahåndtering

RejsUd
Rejseafregning og udlæg

Statens Budgetsystem
Budgettering

Statens BI–LDV 
Ledelsesrapportering med 

Power BI

Håndtering af institutionens 
forpligtelser i forbindelse med 

lønafvikling og udbetaling

Håndtering af 
medarbejderadministration. Fx 

organisationsstyring, ansættelse eller 
fratrædelse

Understøtter centrale 
økonomiprocesser, herunder 

udarbejdelsen af grundbudget og 
udgiftsopfølgning

Understøtter indkøbs- og 
fakturahåndteringsprocesser

Single Sign-on

Hosting

Campus
Digital Læringsportal

Læringsløsning til strategisk og digital 
kompetenceudvikling

Statens eRekruttering
Rekruttering Digital portal til håndtering af 

rekrutteringsprocessen 

Understøtte den enkelte 
institutions behov for 

økonomistyring, regnskab og 
betalinger

Ledelsesrapportering der 
understøtter den enkelte 

institutions data på tværs af hele 
porteføljen

Håndtering af udlæg og forskud til 
medarbejdere, samt bestilling og 

afregninger af rejser

SKS/SB
Konsoliderede 

bevillinger og regnskab

Understøtte centralt behov for 
opsamling af statsregnskab og 

udarbejdelse af bevillingslovene, 
herunder finansloven
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EKSTERNT

• En fælles løsningsportal

• Nyt fælles design

• Intensiveret UX-fokus

INTERNT/EKSTERNT

• Synlige udviklingsplaner
– https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-

staten/roadmap/

• Synlig change management

Visionen
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EKSTERNT: Lige nu, og lidt senere…

Løsnings
portal

• Fase 1: SKS/SB Modernisering (MDM - ANMÆRK - SBS - REGN - SBI)
• Fase 2: Økonomidomænet
• Fase 3: Løn- og HR domænerne

Design
• SKS/SB Modernisering (Løsningsportal - ANMÆRK - REGN)

UX-fokus

• IndFak3 - genudbud
• SKS/SB-Modernisering
• Navision Stat og SBS systemforvaltning
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SKS/SB – Moderniseringsprojektet I/III

Stamdata

Budgetter, prognoser og afvigelser til udgiftsopfølgning

Regnskabskonsolidering og godkendelser

Rammer, bevillinger og anmærkninger

Udgifts-
opfølgningBevillingslove Statsregnskab

Rapportering og dataudtræk Brugeradministration

Integration

Støttefunktioner
H

ovedprocesser
Forretnings
-produkter

Principper for 
Brugergrænseflade
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Statens BI
(Videreudvikling)

SKS/SB – Moderniseringsprojektet II/III
Konsolideret målarkitektur

Regnskabsløsning
(Ny webløsning eller baseret 

på Statens BI)

Anmærkningsløsning
(Ny webløsning)

SBS
(Videreudvikling)

Opsætning af paragraf

Ændring i  FL-struktur

Tekster (anmærkninger og 
tekstanmærkninger)

Direkte links (cockpit):
- Redigering af 

bevillingstal i SBS
- Adgang til rapporter
- Brugeradministration
- Kodning af FL-konti

Publikationsgenerering
-

Udgiftsopfølgning,
budget og prognose

Bevilling og rammer

Udtræk og formidling af 
regnskabstal

Regnskabs-
godkendelse og 

attestering

Navision Stat- og 
SAP-løsninger

Udgiftsopfølgning, 
rapport og forklaring

Integrationer

Bevillingstabeller og -
rapporter

Regnskabs-
konsolidering

Bruger- og 
rettighedsstyring

(Fælles standarder og 
rollebeskrivelser)

MDM
(Ny standardløsning)

ØS Stamdata
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SKS/SB – Moderniseringsprojektet III/III
Ny løsningsportal | Nyt design
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IndFak3 projektet I/II
Udvidelse af forretningsunderstøttelsen

Kontrakter Indkøbsordrer Fakturaer & 
kreditnotaer
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IndFak3 projektet II/II
UX Fokus: Personaer | Jobs to Be Done | Brugerrejser
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Og bare så vi ikke glemmer det…
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NS11.0 opgradering – Oktober 2022

Udskiftning af den 
underliggende 

platform



Carina Priess Sørensen
Kontorchef Økonomisystemer
cps@oes.dk
Mobil: 20.69.30.40
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Pause



April 2022

Seneste nyt fra Regnskab
v/Lars Sejer Nielsen og Heinrich Sigsgaard - kontorchefer i Statens Administration
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Generel status fra Regnskab

Driftsstatus for perioden januar til februar
grøn, grøn, grøn – vi er godt på vej i det nye år!

Aktuelle og afsluttede 
revisioner siden sidst
Rigsrevisionens revision af 

kreditorområdet
marts 2022 - afsluttet

Rigsrevisionens revision af 
regnskabserklæringen

februar 2022 - afsluttet

Rigsrevisionens revision af 
finansområdet

december 2021 - afsluttet

Rigsrevisionens revision af 
anlægsområdet

januar 2022 – afsluttet
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Finanslov
• Tekst og tabeller til forslag til 

Finanslov (FFL)

• Ændringsforslag til Finanslov

• Tillægsbevillingslov

• Aktstykker

• § 20 forespørgsler

• Bevillingsafregning og kontroller 
af SB

Nye opgaver i Regnskab Flere opgaver 
i dybden og 

bredden

Finansiel controlling
• Controlling

• Udarbejdelse af  dele i 
årsrapporten

• Udarbejdelse af instrukser og 
retningslinjer

• Deltagelse på møde med 
Rigsrevisionen o. lign

• Godkendelse af SKS og 
Arbejdsplan.

• Koordinering af regnskabslukke 
perioder 

Økonomistyring
• Grundbudget og indlæsning 

(SKS/SBS)

• Løn- og investeringsbudget og 
opfølgning herpå

• Rebudgettering og indlæsning 
(SKS/SBS)

• Måneds- og kvartalsopfølgning 
herunder ledelsesrapportering

• Udgiftsopfølgning inkl. 
afvigelsesforklaringer
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Automatiseret brugerkontrol

Hvad siger kunderne:

Kontrolmaterialet er 
meget omfattende

Status Møder Kunder
13 kunder

har tegnet kontrakt
To præsentationsrunder 

afholdt i marts med
60 - 80 deltagere

Næste møde – maj 2022

Ydelsen er 
idriftsat 

1. januar 2022

6 kunder er i proces 
for kontrakt

Pipeline

Overrasket over, hvor 
stor gruppen af 

ukendte brugere er

Der stilles 
spørgsmål til 

prisen
Ønske om at 

flere systemer 
kobles på
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Vejledning om intern finansiel kontrol

Statens Administration tilbyder

• Introduktion til vejledning

• Udgangspunkt i styrelsens egne forretningsgange

• Oplæring af medarbejdere

• Hjælp til implementering via skabeloner

• Rapportering af internt kontrolmiljø

Flere opgaver 
i dybden og 

bredden

2. 
Risikovurdering

3. Identificér 
kontroller

4. Information & 
Kommunikation

5. Vurdering og 
test af 

effektiviteten

6. 
Medarbejdere, 
forankring og 

kultur

7. Identificér og 
evaluér ændringer

8. Monitorering

1. 
Målsætning

Forventet 
idriftsat Q3 2022
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Introduktion 
til vejledning

Vejledning om lønkontrol og lønkontrolplaner

Hjælp til 
udarbejdelse 

af 
lønkontrolplan

Introduktion 
til design af 

risikobaserede 
kontroller

Flere opgaver 
i dybden og 

bredden

Udgangspunkt i 
styrelsens egne 

lønkontroller

Oplæring af 
medarbejdere 

2

Løninfo
udfyldes

3

Godkendelse af 
bestilling

4

Indsendelse af 
lønblanket

5

Berigelse af 
løndata

6

Godkendelse af 
oprettelsen

8

Kontrol før og 
efter lønkørsel

97

Synkronisering

1

Oprettelse af bestilling i 
lønportalen

Uddatakontrol og 
afrapportering

Lønkontroller hos kunden

Lønkontroller hos Statens AdministrationLønkontroller hos kunden

Forventet 
idriftsat Q3 2022
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Kontrollen omfatter

Automatiseret grundlag for kontrol af betalingskort Flere opgaver 
i dybden og 

bredden

Vejledning om 
brug af 

betalingskort

Automatiseret 
udtræk af data

Automatisk 
generering af 

kortholderliste

Risikobaseret 
analyse 

forbrugsmønstre

Automatisk 
generering af 

kontrolgrundlag

Forventet 
idriftsat Q3 2022
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Ønsker til forbedringer fra kundetilfredshedsundersøgelsen

Brug af 
Kundeportal, 

Serviceportal og 
hjemmeside

Reduktion af 
behandlingstid

Behandling af 
rykkere

Flere 
kundemøder

Regnskabs-
erklæringen kan 

gøres mere 
smidig og 
brugbar

Kommunikation 
på tværs af 

Statens 
Administration

Ny release af 
Kundeportalen 
medio april og 

Q4 - 2022

Projektplan 
2. halvår 

2022

Projektet er 
igangsat

Flere 
kundemøder 

er allerede 
planlagt
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Statens Administrations strategi 2021-2025

F l e r e opgaver i
dyb de n og b r e d d e n

H v o r f o r  e r  d e t  v i g t i g t ?

Fordi vi med samlingen af  
administrative opgaver skaber den 
nødvendige volumen for fortsat 
relevant udvikling af  det 
administrative område på tværs af   
den offentlige sektor.

Ø g e t  d i g i t a l i s e r i n g

H v o r f o r  e r  d e t  v i g t i g t ?

Fordi vi med digitalisering ved ny 
teknologi genererer grundlag for 
bedre løsninger, så vi i endnu 
højere grad kan frigøre tid til 
værdiskabelse for kunderne og  
varetagelse af  nye opgaver.

S a m l i n g  a f  f a g l i g  
e k s p e r t i s e

H v o r f o r  e r  d e t  v i g t i g t ?

Fordi vi på den måde fortsat kan 
skabe værdi i den offentlige sektor.



Vi håber, at du vil bruge 
5 minutter på at svare 
på vores evaluering og 
hjælpe os med at gøre 

dette forum endnu 
bedre.

Tak for i dag
Vi ses igen
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