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Velkommen til hybridmøde i Forum for lønansvarlige i staten

Marker i 
chatten ved 
spørgsmål

Vent på 
mikrofonen
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Præsentation af ledelsen i Løn og Refusion

Søren Berg Pedersen
Kontorchef

Løn og Refusion

Per Højsgaard
Teamleder 
Refusion

Anette Thomsen
Teamleder
Lønteam 3

Birthe Madsen
Teamleder
Lønteam 2 
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Statens HR - Konsolidering frem mod 2024
v/ Per Helmer Roos – Kontorchef i Økonomistyrelsen
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Statens HR har gjort analoge processer digitale, 
men har ikke for alvor digitaliseret HR-domænet. 

Et godt fundament

• 123 institutioner med 53.000 brugere anvender 
Statens HR ift. at understøtte de forretningsmæssige 
processer på det HR-administrative område. 

• Grunddata er blevet digitale og standardisering af 
HR-processer er igangsat, hvilket danner 
fundamentet for videre digitalisering. 

• Driftssikker platform er etableret. Grundfunktionalitet, 
kvalitet og sikkerhed er på plads. 

• Statens HR er baseret på Oracles HCM-system, som 
er ‘best in class’ i internationale sammenligninger. 

Lav brugertilfredshed

• Lav brugertilfredshed med Statens HR, dog 
tilkendegivelse af potentialet i løsningen.

• Brugerne oplever manglende sammenhæng i 
processerne på tværs af ØS-systemer.

• Der efterspørges bl.a.:
– Øget brugervenlighed og understøttelse af 

sammenhængende forretningsgange 

– Bedre rapporter & skabelonfunktionalitet 

– Færre brudte forretningsprocesser mod SIT og SAM

– Mindre ressourceforbrug

Statens HR – as is
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Digitalisering af hele HR-domænet

• Brugerne involveres i udarbejdelsen af de konkrete 
pejlemærker og udviklingstiltag. 

• Statens HR skal i sammenhæng med de øvrige ØS-
platforme forløse det fulde potentiale for effektiv 
varetagelse af HR-opgaven med høj kvalitet. 

• Statens HR skal være mere intuitiv og skabe overblik 
for HR, ledere og medarbejdere. 

• Øget mulighed for variation og fleksibilitet indenfor 
standardløsningen. 

Pejlemærker for konsolidering

• Data skal kun tastes én gang.

• Færre timer brugt på HR-administrative processer. 

• Et minimum af brudte processer.

• Sammenkobling af data på HR-domænet.

• Leder- og medarbejderadgang til egne data via 
selvbetjening.

• Integrationer til de øvrige ØS-platforme med afsæt i 
en standardiseret tilgang til anvendelsen af HR-data.

• Brugertilfredshed matcher gennemsnittet for de 
andre systemer i ØS.

Statens HR – to be

Nu er 53.000 ansatte i 
Staten koblet på fælles HR 

system 
”Arbejdet stopper ikke her”
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Konsolidering
- Frem mod 2024

2021
Grundfunktionalitet

Diverse mindre forbedringer af:
• Organisationsstruktur
• Ansættelse
• Medarbejderadministration
• Fraværsadministration
• Fratrædelse
• Rapportering

Integrationer etableret til: 
• Cpr. register, SLS, SIT, 

Campus, Navision, LDV

2022
Konsolidering 

• Brugergrupper 
• Driftsrapporter
• Snitflader og bestillinger til  

SAM/SIT
• Masseansættelser
• Integrationer til ØS-

platforme
• Løbende forbedringer med 

afsæt i backlog

2023
Konsolidering

• E-rekruttering –
sammenhæng til ansættelse 
og onboarding

• Ledelsesrapporter
• Digital post og underskrift
• Forbedret skabelonfacilitet i 

tæt samarbejde med 
MEDST

• Løbende forbedringer med 
afsæt i backlog

2024 
Konsolidering 

• Kobling til personalesager i 
journalsystemer

• Leder- og 
medarbejderadgang til egne 
data via selvbetjening 

• Flere informationer i 
Effektmodulet 

• Løbende forbedringer med 
afsæt i backlog
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Konsolidering
- Planlagte udviklingsaktiviteter 2022

Integrationer

Sikkerhed

Småforbedringer

Særlige indsatsområder

Ny Oracle funktionalitet
Effekthåndtering

Integrationer Sikkerhed (tom) Småforbedringer Særlige indsatsområder Ny Oracle funktionalitet Effekthåndtering
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Hvordan når vi mål?
- Hvem og hvordan?
• Øget brugerinvolvering via brugergrupper 

• Systematisk arbejde med brugerrejser, brugertest og personas

• Insourcing af dele af udviklingsopgaven (to udviklere ansat)

• Tættere samarbejde med SIT, SAM og MEDST

• Tæt samarbejde med systemleverandører 

• Organisering i forretningsgrupper i Team Statens HR
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Organisering i forretningsgrupper i Team Statens HR

Efter implementeringen af Bølge 4 er Statens HR blevet organiseret i tre forretningsgrupper:

• Forretningsgruppen for ansættelse og effekthåndtering 

• Forretningsgruppen for medarbejderadministration

• Forretningsgrupper for tværgående forretningsprocesser og fraværsadministration

Forretningsgrupperne skal via brugerinvolvering sikre, at Statens HR kontinuerligt forbedres 
som digital service til at understøtte brugernes HR-administrative processer .
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Øget brugerinddragelse via brugergrupper 

Konsolideringen af Statens HR sker i et tæt samarbejde med brugergrupper. 
Målet og ambitionen er en tæt, agil og dynamisk brugerinvolvering. 

• Brugergrupperne skal fungere som repræsentanter for samtlige brugere af løsningen og sikre, 
at den løbende udvikling af Statens HR sker til gavn for alle brugere. 

• Brugergrupperne skal være med til at sikre den videre udvikling af Statens HR, herunder 
justeringer, ændringer og forbedringer af løsningen. 



Maj 2022

Statens HR – Aktuelle projekter
v/ Ane Skak og Christine Holm Pedersen – Chefkonsulenter i Økonomistyrelsen
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Statens HR i 2022

1
4 Dec.Nov. Okt. Mar. Feb. Jan. Apr. Maj Jun. Sep. Jul. Aug

Bølge 4: Go-live HR Go-live rest

Idriftsat konsolidering:
• HR Sag 3
• Core - felter, visning
• Integrationer 
• Rapport – afdelinger
• Effektmodulet – div
• Skabeloner – OK 21  

Konsolidering med brugergrupper, SIT, SAM, MEDST

Tendercare / HR support
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Oracle HCM

• Kernen i Statens HR er Oracles Human Capital 
Management Cloud-løsning. 

• HCM-løsningen er en global løsning, hvis byggesten 
er ens på tværs af lande og forretningsenheder.

• Man kan komme med idéer til ændringer til den 
globale løsning hos Oracle. 

Statens HR

• Oplevelsen af løsningen kan dog til en vis grad 
påvirkes i et konfigurationslag uden på løsningen.

• Denne opsætning foretages af leverandøren Miracle
eller Økonomistyrelsen.

Statens HR udvikles af flere

Statens HR

Oracle 
HCM
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KRAVS-
SPECIFIKATION

Beskrivelse af de 
udviklingsønsker, 
der skal indgå i 
kommende release

Interessent-
inddragelse,   
f.eks. SAM og SIT

Proces diagram – fra udviklingsønske til release

UDVIKLING

Leverandør/intern 
ØS udvikler 
arbejder med 
udvikling af de 
ønskede 
ændringer eller 
ønskede nye 
funktioner

TEST

De udviklede 
ændringer eller 
nye funktioner skal 
testes. Både  
forhold til 
kravsspecifikation 
og at det ikke 
påvirker andre 
funktioner

UDVIKLINGS-
ØNSKER

Drøftelse af 
udviklingsønsker 
og prioritering 
heraf, samt 
drøftelser omkring 
overordnet 
idéudvikling

R
E
L
E
A
S
E

1-2 måneder

Brugergruppe 
involveres

1-2 måneder

Brugergruppe 
involveres

1-2 måneder 1 måned

Brugergruppe 
involveres
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Udviklingsønsker her og nu

Her og nu arbejder vi med bl.a. med nedenstående udviklingsønsker:

• Overblik over serviceanmodninger
• Forventet slutdato 
• Rapporter 
• Masseansættelser 

Målet er, at vi kan aflevere kravspecifikation til vores leverandør Miracle, inden udgangen af maj 
måned.
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Serviceanmodningen sikrer, at SAM får sagerne 
og understøtter sagsflow.

Forretningsmæssige behov
• Ønske om overblik på tværs
• Ønske om at HR-medarbejderne kan tage 

sager på tværs
• Færre klik og ingen dobbeltindtastninger

2022 Udkast til løsningsdesign
• Vi starter med små skridt. Vi håber at 

forbedre overblik og lette indtastning på 
nogle (men kan ikke for alle) felter. I første 
omgang ved ansættelser. 

Indsæt skærmprint af en serviceanmodning

Serviceanmodninger Brugergruppen 
Medarbejder-
administration
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SHR understøtter administrationen af 
tidsbegrænsede ansatte

Forretningsmæssige behov
• Smidigere arbejdsgang ved ændring  af 

forventet slutdato for tidsbegrænsede 
ansatte

• Lettere proces ved fratræden af 
tidsbegrænsede ansatte

2022 Udkast til løsningsdesign
• I 2022 vil vi arbejde på at etablere en 

integration til SLS mellem SHR ”Forventet 
slutdato” og SLS ”Fratrædelse”

• I fald det lykkes vil der blive kommunikeret 
nærmere om, hvad det betyder for jeres 
lokale processer

Forventet slutdato ved tidsbegrænset ansættelse Brugergruppen 
Medarbejder-
administration
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Rapporter

Valide og relevante rapporter understøtter den 
daglige drift.

Forretningsmæssige behov

• Mulighed for at trække rapporter, der 
understøtter driften i institutionerne 

• Overblik over det bredere rapportlandskab, der 
udbydes fra Økonomistyrelsen med HR data

2022 Udkast til løsningsdesign

• Vores fokus er indledningsvist på rapporter, 
der understøtter HR medarbejderens daglige 
arbejde

Brugergruppen 
Rapporter
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SHR understøtter ikke masseansættelser.

Forretningsmæssigt behov

• Mulighed for at foretage masseansættelser i 
SHR 

2022 Udkast til løsningsforslag

• Vi arbejder på muligheden for at foretage 
masseansættelser fx via en såkaldt 
spreadsheet loader

.

Masseansættelser Brugergruppen 
Medarbejder-
administration
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Brugerrejse for masseansættelse – as is
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Brugerrejse for masseansættelser – to be
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Ny Oracle funktionalitet på vej

• Vi følger tæt med i ny Oracle funktonalitet. 

• P.t. ser ØS frem til at teste en ny 
søgefunktionalitet og bedre brugergrænseflade 
for arbejde med stillingshierakiet. 

• Hvis det er positivt og brugergruppen er enig, 
slår vi den nye funktionalitet til.  
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Supporten

Leverandørens support (Miracle):

Hvis den globale support har brug for hjælp, kan de 
indmelde en sag til leverandøren (Miracle).

Den globale support (1. SAM og 2. SHR):

Evt. systemfejl, mangler, bestillinger eller 
ændringsønsker, der ikke kan håndteres lokalt, 
indmeldes via serviceportalen. 

SLA: 75% lukket inden for 2 dage og 80% inden for 5 
dage. 

Lokal support (institutionen):

Koordineres lokalt.
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Serviceportalen

• Statens Administration er en stærk support 
organisation, supporterne har kompetencer 
inden for HR og Løn domænet

• Serviceportalen er et godt værktøj, der sikrer 
jer den bedste service.

• I første kvartal 2022 har vi modtaget 837 
spørgsmål og fejl

• Svarprocent i Q1: 
– 80,48 %  løst inden for 2 dage  (SLA 75%)
– 89,13 %  løst inden for 5 dage  (SLA 80%)
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Kurser i Statens HR

Nye brugere af Statens HR
Indhold: Sagsgange, ansættelse, ændringer, fratrædelse, serviceanmodninger, mm. 
Kurset afholdes 10. maj og derudover to gange i 2. halvår 2022

Udvidet kursus for brugere af Statens HR
Indhold: Integrationer til modtagersystemer, fejlhåndtering, rapporter, mm.
Kurset afholdes 11. maj og derudover to gange i 2. halvår 2022

Lokaladministrator
Indhold: Organisationsstyring, brugeradministration- og revision, ændringshåndtering, mm. 
Kurset afholdes en gang i 2. halvår 2022

Effektadministrator
Indhold: Berettigelsesprofiler, effektpakker, rapporter ift. effekter, mm. 
Kurset afholdes 17. maj og derudover en gang i 2. halvår 2022
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Få mere at vide 

HR-administration med Statens HR (oes.dk) Driftsstatus (oes.dk)

https://oes.dk/systemer/hr-administration/
https://oes.dk/systemer/driftsstatus/
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Netværk og Pause



Maj 2022

SLS og HR Løn
v/ Victor Moore Tresgallo – Teamleder i Økonomistyrelsen 
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• 1. Ferieområdet

– Betalingssiden/Fonden for feriemidler

• 2. 2. godkender

• 3. Den nye lønseddel

– Den engelske version

– Ferie/omsorg

• 4. SSO

• 5. Lønarkiv

• 6. NGDP

• 7. Refusionsløsningen

• 8. Opdaterede vejledninger – Videovejledninger – Nyhedsbreve

• 9. Kurser

• 10. Afslutning og spørgsmål

Dagsorden



32

1. Ferieområdet - Betalingssiden

– Vi har været i fornyet dialog med FerieKonto og forsøger også at få aktiveret vores 
netværk med de andre lønservicebureauer for at få lagt pres på FerieKonto i 
forhold til deres håndtering af indbetalingssiden.

– Melding fra Fonden for Feriemidler om, at de ikke fremadrettet modtager negative 
indberetninger for personer, der har hævet alle deres feriepenge fra fonden – hvad 
er vores tanker i den forbindelse.
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2. 2. godkender

– Projektet er i flere omgange blevet forsinket, både på grund af testmæssige 
udfordringer, afklaringer og vores kunders parathed.

– Vi har kommunikeret rigtig meget i forhold til vigtigheden af, at få godkendt alle 
indberetninger inden kørslen og sender nu fast mails ud til Inddatakontrollanter og 
de medarbejdere, som har ikke-godkendte indberetninger, hvilket helt klart har haft 
en markant effekt, med nogle små svipsere.

– Vi forventer at kunne gå i pilot med løsningen i løbet af juni og herefter i drift efter 
sommerferien.
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3. Den nye lønseddel – Engelsk version

– I drift siden starten af oktober og der kommer stille og roligt flere på, men måske 
ikke helt i det omfang vi havde forventet.

– Aarhus og Københavns Universitet er godt i gang, 
men andre kunne måske gøre lidt mere?

– Vi er ved at undersøge mulighederne 
for at få udstillet de engelske tekster i 
SLS-guiden og vender tilbage omkring det.
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3. Den nye lønseddel – Ferie/omsorg

– Vi er i fuld gang med fase 3, der handler om udstilling af ferie- og omsorgssaldi på 
lønsedlen og er i gang med en pilot med Stenhus Gymnasiefællesskab fra 2. 
kørsel i marts. Vi forventer at åbne op for alle i enten 1. eller 2. kørsel i maj.
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4. Single Sign-On (SSO)

– I drift siden starten af december 2021 på HR-Løn, BSL og Lønarkivet

– Kommer ikke umiddelbart til at omfatte SLS

– Ganske få og enkeltstående fejl vedr. 
fx hjemmearbejdspladser og store/små 
bogstaver i mailadresser håndteret via Serviceportal

– Positive tilbagemeldinger fra kunderne – hurtigere, nemmere og mere smidige 
arbejdsgange

– Besøg evt.: https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/brugervejledninger/aktuelle-
projekter/

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/brugervejledninger/aktuelle-projekter/
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5. Lønarkiv

– Der har siden vi overgik til den nye lønseddel sidste sommer været fejl på nogle 
lønsedler med mange data. Det har været tilfældet i 15 lønkørsler, hvoraf det 
største antal fejl lå i 2. kørsel i december 2021.

– Fejlen er nu rettet og forskellen på de omkørte lønsedler og de oprindelige er, at 
der står OMKØRT foran navnet i Lønarkivet og at formatet kan være lidt 
anderledes end den lønseddel lønmodtageren har modtaget i eBoks.
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6. Ny generation Digital Post (NgDP)

– Omfatter forsendelse af lønsedler til e-Boks

– Implementering udskudt af DIGST fra november 2021 til 21. marts 2022

– Ved lønkørslen 22. marts var det forventningen, at kunderne ikke kom til at 
mærke overgangen til NgDP, men desværre opstod der en udfordring hos 
Strålfors som står for leveringen af lønsedlerne og det forsinkede 
udsendelsen nogle dage.
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7. Refusionsløsningen

– Vi har siden efteråret arbejdet med udviklingen af en refusionsløsning, som en del af 
Statens Lønløsning.

– I første omgang kommer den til at indeholde refusionstyperne Sygdom og Barsel, men der 
tænkes allerede nu i en fase to, som kommer til at indeholde resten af refusionstyperne.

– Det var oprindeligt planen, at første del af løsningen kunne implementeres inden 
sommerferien i år, men planen lige nu er implementering omkring udgangen af 3. kvartal.
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• Opdaterede vejledninger

• https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/

• Videovejledninger

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/tips-og-tricks/goer-din-virksomhed-klar-til-ny-loenseddel/

8. Opdaterede vejledninger – videovejledninger - nyhedsbreve

https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/tips-og-tricks/goer-din-virksomhed-klar-til-ny-loenseddel/
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• Nye tiltag på kursusområdet

• Udover det eksisterende kursusudbud, som fortsætter uændret

er vi sammen med SAM-Lønsupporten og driften ved at udvikle

nogle kortere virtuelle kurser omkring de emner vi ved at svære.

9. Kurser
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10. Afslutning og spørgsmål



Maj 2022

Præsentation af Aconto robotten
v/ Louise Gade – 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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Aconto-robotten

Robotten behandler aconto-
bestillinger indsendt via HR-sag

Robotten behandler 
serviceanmodninger indsendt på 

procesnavn Acontoudbetaling

Robotten behandler kun 
bestillinger, hvor beløbet er 

angivet
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Aconto-robotten

Robotten opretter løndelen i HR-
løn (lønkode 9665) og evt. 

afvigende løndelstekst 

Robotten opretter DDI-bestilling 
på acontobeløbet i Navision

Robotten anvender Rejsekreditor i 
DDI-bestillingen

Robotten har fået sin egen 
svømmebane i Epi-centeret
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Afvikling af aconto-robotten

Sagsbehandlingstiden 
på aconto-bestillinger 

optimeres internt i SAM

Rejsekreditor skal være 
oprettet i Navision for at 

robotten kan 
gennemføre processen

Anvend oprettelse af 
rejsekreditor i SHR

Robotten afvikles 
4 gange dagligt

Kl. 08:00, 10:00, 
12:00 og 14:00

- dog ikke på 
lønkørselsdagen

Robotten skriver en status i 
feltet Detaljer om 

serviceanmodningen

Dette anvendes til internt brug i 
Statens Administration

Robotten har behandlet 8% af alle 
indsendte aconto-bestillinger

Robotten har delvist behandlet 
9% af alle indsendte bestillinger 

(indrapportering i HR-løn) 
Rejsekreditor 

skal være 
oprettet i 
Navision

Robotten behandler 
ikke

serviceanmodninger, 
hvor Statens 

Administration skal 
foretage udregningen 

af acontobeløbet 
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Opsatte kriterier for aconto-robotten

Indrapportering i HR-løn

• Løngruppenummer, CPR-
nummer. og lønnummer findes 
ikke i HR-løn

• Oprettelse af løndelen fejler

• Løntjek kan ikke dannes 

• Løndelen er oprettet i HR-løn

Oprettelse af DDI*-bestilling

• Finanskonto, delregnskab og 
bogføringskreds kan ikke findes

• Rejsekreditor er ikke oprettet i 
Navision

Bestilling i HR-sag

• Lønrapporten kan ikke trækkes 
i SHR

• Angivelse af flere elementer på 
rapporten fra Statens-HR

• Acontobeløb skal udregnes af 
Statens Administration

• Acontobeløb overstiger 100 t.kr.

*DDI er en decentral indrapporteringsløsning i Navision Stat, som benyttes af kunder til foretagelse af bl.a. stamdataoprettelse, omposteringer og købsfakturaer.
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Statusrapport fra aconto-robotten



Maj 2022

Robotter i Løn og Refusion
v/ Per Højsgaard - Teamleder og Louise Gade – Procescontroller i Statens Administration 
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Oversigt over robotter i Løn 

R00007

E-Indkomst

R00034

Efterkontrol 
Løn

R00041 + R00049

Regnskabs-
erklæring 

Løn R00054

Dan tjeklister 

til Regnskabs-
erklæring

R00050 

Klargøring 
afrapportering 

Løn

R00053 

Udtræk fejl og 
advislister fra 

SLS
R00047

Rapport-
hentning

Statens HR

R00046

Aconto -
løn

Automatisering af 
uddataFerieUdvidelse og 

ændring af R00047
Udvidelse af 

R00046

Planlagte nye robotter og udvidelser på Lønområdet
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Oversigt over robotter i Refusion 

R00003

Udtræk af 
Virklister

R00013

Registrering 
af 

indbetalinger 

R00010

Refusions-
anmodning

R00012

Åben Post 
lister

R00037

Afvigelser 
Refusion/Løn

R00008 

Kunderapporter til 
Regnskabserklæring

R00009 

Kunderapporter til 
afrapportering

R00043

Opfølgning -
Delvis 

sygdom

R00036

Blanket 
- Opret 
barsel



Maj 2022

Seneste nyt fra Løn og Refusion
v/ Søren Bjerg Pedersen - Kontorchef i Statens Administration
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Introduktion til ny blanketløsning

Udvikling og 
opsætning af 

blanketter

Januar – Juni

Test og 
præsentation 

for kunder

Juni - Juli

Overlevering og 
produktionssætning

August - September

Uddannelse og 
implementering

September - oktober

Go - Live

1. oktober

Leverandør har 
valgt at nuværende 

blanketløsning 
ophører 

31/12-2022 

Implementering af 
ny blanketløsning 
der understøtter 

eksisterende 
funktionalitet og 

gerne mere!

Understøttelse af 
eksisterende 

funktionalitet med 
mindre 

forbedringer som fx 
feltvalideringer

Understøttelse af et 
sammenhængende 

sagsforløb og 
minimering af 

genfremsendelse af 
blanketter
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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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Generel status fra Løn og Refusion

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

Aktuelle og afsluttede revisioner 
siden sidst

Rigsrevisionens opfølgning på 
beretning om lønforvaltningen i staten

januar 2022 - afsluttet

Rigsrevisionens revision af lønområdet 
maj 2022 – ej afsluttet



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

10. november
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