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Velkommen til hybridmøde i Forum lønansvarlige i staten

Marker i  
chatten ved 
spørgsmål

Vent på 
mikrofonen

Slå dit 
videokamera 

til når du 
taler



Præsentation af Uddannelses- og Forskningsministeriet
v/ Maja Pelzl Löhr, Chef for Koncern HR 



Præsentation af Uddannelses- og 
Forskningsministeriet

Maja Pelzl Löhr
Chef for Koncern HR 



Dagsorden 

Kort om mig 

Hvem er UFM? 
• Koncern HR 

• UFM i tal 

• Organisation

• Lokationer og synlighed

• Strategi og arbejdsområder
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Side 7

Hvem er jeg? 

- Cand.jur. (Københavns Universitet)

- Master i organisatorisk coaching og læring (Ålborg Universitet)

- 26 års erfaring i ministeriet 



Koncern HR 

- Koncern HR har overordnet fire forskellige områder 

- Forretning (HR-partner), Rekruttering, Personale- og lønadministration, HR-
data 

- HR opgaver for Departementet, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 
Danmarks Innovationsfond og Studievalg Danmark 

- Div. projekter i 2022 - fokus på Employer Branding herunder også 
studenterfastholdelse 

Side 8
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 Vi er ca. 650 ansatte

 Vi forvalter ca. 52 mia. kr. heraf ca. 21 mia. kr. til SU

 Vi har ca. 260.000 studerende på vores uddannelsesinstitutioner

 Vi har ca. 43.000 ansatte i vores sektor

UFM i tal 



Departementet 

Side 10



Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

Side 11



Ministeriets fire forskellige lokationer 

Side 12

Børsgade 4, København (DEP) 

Asylgade 7-9, Odense (DFF som er en 
del af UFS) 

Haraldsgade 53, København (UFS)  

Jessens Mole 12, Svendborg (IUP som er 
en del af UFS) 



Vores sektor består af 35 uddannelsesinstitutioner

Side 13



Innovationslandskabet i Danmark

Side 14



Innovationslandskabet internationalt

Side 15



Side 16



Side 17

Strategiske fokusområder 



• Vi bistår ministeren og regeringen med at udvikle 
uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik

• Vi arbejder for at gennemføre regeringens politik på 
uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet

• Vi skaber værdi ved at løse vores driftsopgaver effektivt

Vores kerneopgaver

Side 18



Side 19

Vores værdier

Faglighed
•Vi udarbejder løsninger 
baseret på fakta og den 
nyeste viden

•Vi har en stærk faglighed 
og udvikler vores 
kompetencer

•Vi skaber og formidler ny 
viden

Arbejdsglæde
•Vi anerkender hinandens 
indsats og kompetencer

•Vi er engagerede og 
skaber en god stemning

•Vi er opmærksomme 
kolleger og drager 
omsorg for hinanden

Samarbejde
•Vi har en konstruktiv og 
tillidsfuld dialog

•Vi deler viden internt og 
eksternt og bruger 
hinandens kompetencer

•Vi skaber 
helhedsorienterede 
løsninger i fællesskab

Handlekraft
•Vi er forudseende, 
ordentlige og handler på 
vores viden

•Vi er målrettede og 
skaber resultater

•Vi har handlerum og 
tager ansvar

Udsyn
•Vi er nysgerrige og lader 
os inspirere af andre

•Vi udfordrer os selv og 
omverdenen

•Vi har overblik og 
perspektiv



Vidste du at …. 

- Der hvert år udbetales ca. 21 mia. kr. i SU og 4 mia. kr. i SU-lån til knap 
500.000 SU-modtagere.

- Der i Danmark årligt uddeles ca. 36,3 mio. euro inden for Erasmus+ til 
danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og 
samarbejdsprojekter for studerende og undervisere. 

- UFM hjælper, forskere, institutioner og virksomheder med i gennemsnit årligt 
at hente 1,79 mia. kr. hjem fra EU til at finansiere forskningsprojekter.

- UFM også arbejder med deponering af Danmarks radioaktive affald og for en 
grønnere forskningsstrategi.

Side 20
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Konsolidering af Statens HR, hvad er gennemført og på vej?
V/ Ane Tind Skak, Procesejer i Økonomistyrelsen



November  2022

Konsolidering af Statens HR, hvad er gennemført og på vej?
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Hvad har vi med?

1. Brugergruppemøder 

2. Konsolidering - gennemført i 2022 

3. Konsolidering - på vej

Spørg endelig 
undervejs

?
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Brugergrupper

Formål: 

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. 
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KRAVS-
SPECIFIKATION

Beskrivelse af 
udviklingsønsker, 
der skal indgå i 
kommende release

Proces diagram – fra prioriteret ønske til release

UDVIKLING

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

TEST

De udviklede 
ændringer eller 
nye funktioner skal 
testes

ØNSKER

Drøftelse af 
udviklingsønsker, 
input til prioritering 

R
E
L
E
A
S
E

Brugergruppe 
involveres

Brugergruppe 
involveres

Brugergruppe 
involveres
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Brugergruppen Medarbejderadministration

4 møder, fra april 2022 

• Opstartsmøde og forventningsafstemning

• Input til igangværende udvikling 

– Serviceanmodninger, Forventet slutdato, Flow 
mod SIT, Masseansættelser, Global search, 
Opdateringer til felter

Næste møde: 22. november 2022

Deltagere:

• Beskæftigelsesministeriet, Koncern HR

• Børne- og Undervisningsministeriet, Koncern HR

• Erhvervsministeriet, Koncern HR

• Indenrigs- og Boligministeriet, VIVE

• Justitsministeriet, Departementet

• Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen

• Skatteministeriet, Kompetencesekretariatet

• Social- og Ældreministeriet, Socialstyrelsen

• Transportministeriet, Trafikstyrelsen

• Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Departementet
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Eksempel på en prioriteringsdrøftelse – her ift. flow mod SIT
Emne Løsningsforslag 

- Ikke konsolideret
Deltager
1

Deltager
2

Deltager 
3

Deltager 
4

Deltager 
5

Deltager 
6

Deltager 
7

Samlet 
prioritering 
1 højst –
7 lavest 

Samlet og mere smidig proces for 
brugeroprettelse

A) Lister med valgmuligheder, så der i SHR kan vælges 
adgang til distributionslister, drev m.v.

B) Fritekstfelter i SHR (de samme som i dag er på 
brugerændringsblanketten i SIT’s serviceportal)

4 4 2 4 7 (a) 7 (a) 5 (b) 4,7

Kommentarfelt til SIT

A) Fritekstfelt i SHR

B) Felt med valgmuligheder over de fx 5 hyppigste 
kommentarer til SIT (fx at medarbejderen ikke skal have 
B-nummer).

5 5 0 5 2 (a) 2 4 3,8

Initialfeltet

A) Ingen ændring

B) Særlige ønsker til mail kan håndteres i et eventuelt 
fritekstfelt, hvis dette tilføjes i SHR.

C) Separat felt til ønske af mail (udover feltet for initialer), 
der ikke har begrænsning på 6 initialer/karakterer.

6 6 0 6 6 (c ) 3 (a) 3 (a) 5,0

Overførsel af lokation til SIT AD

SHR overfører data til SIT på forskellige former for 
lokation (fx adm. tjenestested og adresse). SIT tilføjer ud 
fra aftale og vejledning for den enkelte institution den 
ønskede lokation i SIT AD.

2 2 0 2 4 6 1 2,8

Foretrukket navn i ansættelsesproces

Foretrukket navn overføres til SIT i 
ansættelsesprocessen, så den kan bruges til dannelse af 
korrekt e-mailadresse (for dem der ikke benytter initialer). 3 3 0 3 5 4 6 4,0

Forsinket oprettelse af bruger i AD, 
Outlook m.m.

Mulighed for i SHR at angive ønsket oprettelsesdato i 
SIT AD (og dermed tidspunkt for synlighed i Outlook). 1 1 0 1 3 1 2 1,5

Medarbejdere der ikke skal oprettes i 
SIT AD

Tjekboks i Statens HR. 7 7 1 7 1 5 7 5,0
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Eksempel på brugertest i testmiljøet

– Vil det være hurtigere for jer at bruge Global Search-funktionen end Hurtig Handlinger?
– Lige nu ligger funktionen i toppen – er det en god ide?

Eksempel på ønsker fra brugergruppe:

• Kan der vises styrelse, når der søges på 
medarbejder?

• Kan man søge på CPR eller HCM-id? 

• Kan man søge på medarbejdere, der ikke er 
ansatte?

Svar: JA.
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Brugergruppen Ansættelse

1 møde, august 2022 

• Opstartsmøde og forventningsafstemning

• Næste møde: Indkaldes til december 2022 – emne 
brugerrejsen ansættelse

Deltagere:

• Erhvervsministeriet, Koncern HR

• Indenrigs- og Boligministeriet, Danmarks Statistik 

• Justitsministeriet, Kriminalforsorgen

• Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, 
Geodatastyrelsen

• Kulturministeriet, Det Kgl. Bibliotek

• Miljøministeriet, Koncern HR

• Social- og Ældreministeriet, Ankestyrelsen

• Sundhedsministeriet, Koncern HR

• Udenrigsministeriet



32

6 møder, fra april 2022

• Opstartsmøde og forventningsafstemning

• Input til design af rapporter frigivet i efteråret 2022. 
Medvirken til test. 

• Input til næste udvikling af rapporter

Brugergruppen Rapporter

Deltagere:

• Børne- og Undervisningsministeriet, Koncern HR

• Erhvervsministeriet, Koncern HR

• Finansministeriet, Koncern HR

• Justitsministeriet, Departementet

• Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, 
Energistyrelsen

• Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen

• Miljøministeriet, Koncern HR

• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
Fødevarestyrelsen

• Transportministeriet, Færdselsstyrelsen
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Eksempel på resultat af en skriftlig brugertest
- Rapporten Medarbejderoversigt

Ønsker, forbedringer Fejl indmeldt
Kan der komme en total øverst, så man hurtigt kan se 
antal medarbejdere ansat?                                                                          
Ville være godt med den der lille stjerne hvis fremtidig 
timestamp planlagt. (Miracle)                         
Gerne navision  nummer også.                                                       
Savner Adm tjenested på denne (alternativt en 
konteringsrapport?)                                                                                            
Man bør kunne se, om medarbejderen er på orlov
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Konsolidering 

- Gennemført i 2022
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• Div. justeringer af felter, godkendelsesnotifikationen 

• Ny fanestruktur for HR medarbejdere

• Opdatering af skabeloner som følge af OK 21

• Bedre håndtering af fratrædelser mod SLS

• Færre fejl i fejlhåndteringsmodulet pga. ny integrationsplatform mod 
SLS 

• Global search indført

• Tilvalg af fortrolighed i SHR telefonbog ifm. CPR validering

• Påbegyndt oprydning i rapporter

Effektmodul

• Flere informationer om afdeling, bestiller og afdelingens adresse

• Frasortering af fratrådte medarbejdere i søgning

• Fjerne ledermails (på vej)

Væsentligt nyt gennemført i 2022
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Rapporter - påbegyndt oprydning 

Disse vil udgå, når 
de nye ikoner 
lægges på

Nye ikoner med 
underliggende 
relevante rapporter

Alle de gamleAlle de gamle, 
inkl. foretrukne

De nye De nye
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Rapporter under Medarbejderdata

• Ved klik på ikonet dirigeres I ned 
i mappen, så I ikke behøver at 
huske den lange sti

• P.t. er der 6 rapporter og der vil 
komme flere 



38

Rapporten Medarbejderoversigt

• I alle rapporter kan man sætte kriterier for sit udtræk

• I udtrækket vil navn på rapport og kørselstidspunkt fremgå, samt 
de kriterier man har udvalgt
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Rapporten Medarbejderoversigt til Excel

Nederst i udtrækkets første 
skærmbillede kan man eksportere til 
excel (og andet)

Excel udtrækket
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Rapporter under Organisationsdata

• Ved klik på ikonet dirigeres I ned i 
mappen, så I ikke behøver at 
huske den lange sti

• P.t. er der 4 rapporter  
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Konsolidering 

- På vej
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På vej de kommende måneder 

Fremover vil:

• alle kunne se og arbejde med hinandens serviceanmodninger til SAM inden 
for egen institution / forvaltningsenhed

• serviceanmodninger ved ansættelser oprettes automatisk, så data om 
ansættelsen ikke skal genindtastes i serviceanmodningen. 

• institutioner kunne indsende et excelark med data til indlæsning af 
masseansættelser. 

• en ny integration til Statens Lønløsning ved brugen af forventet slutdato i 
Statens HR medføre en automatisk registrering af en fratrædelse i Statens 
Lønløsning.

• diskrepansrapporten kunne trækkes fra i LDV

• foretrukket navn overføres automatisk ved ansættelse til Statens IT

Q4 22 / Q1 23
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Vi er i fuld gang med prioritering til 2023

Oplagte bud på større indsatser til roadmap 2023

• Optimering af brugergrænsefladen - ift. klik, valgmuligheder, navngivning m.v.

• Barselsregistrering - bedre sammenhæng i opgavehåndtering   

• Rapporter – fortsat

• Sammenhæng til e-rekruttering

Fortsættes

• Gå-hjem møder, kurser, nyhedsbreve

• Brugergrupper
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Pause i salen

Vi er tilbage igen online kl. 13:30



Nyt fra Statens lønløsning
v/Victor Moore Tresgallo, teamleder i Økonomistyrelsen
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• 1. 2. godkender 

• 2. Seniorbonus

• 3. Nye barselsregler 

– Barselsbilledet  

• 4. Refusionsløsningen

• 5. NgDP

• 6. Opdaterede vejledninger – Videovejledninger – Nyhedsbreve

• 7. Kurser

• 8. Afslutning og spørgsmål

Dagsorden
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1. 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 de første måneder, mens der i 
sommerferieperioden og efterfølgende har været en del udsving.

– Vi er gået i pilot med løsningen til 1. lønkørsel i september og fra den sidste lønkørsel var Stenhus 
gymnasium som de første i fuld drift. Fra 1. lønkørsel i november er også alle universiteter, samt 
Finansministeriets koncern gået i fuld drift.
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1. 2. godkender

– Vi planlægger med, at koble funktionaliteten helt fra til 2. lønkørsel i december, da mange kunder vil 
have udfordringer med at foretage á conto udbetalinger mellem jul og nytår, samt i de to lønkørsler i 
januar 2023, da det kunne give nogle utilsigtede årsskifteproblematikker.

– Vi forventer at gå i fuld drift fra og med 1. lønkørsel i februar 2023.
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2. Seniorbonus

• Optjent bonus udbetales automatisk som løn i LG 02-2023 2. lønkørsel.

• Ved konvertering skal LKO 0265 indrapporteres.

• Man kan konvertere til hele ”dage” :

• 2 dages frihed

• 1 dags frihed og resten til pensionsbidrag

• 1 dags frihed og resten til udbetaling

• 1 ”dag” til pensionsbidrag og resten til udbetaling

• 2 ”dage” til pensionsbidrag



50

2. Seniorbonus

• Kreditorkode indrapporteres på LKO 0265 ved konvertering til pensionsbidrag – hvis det skal til en 
individuel konto, skal LKO 7950 indrapporteres (inden LKO 0265).

• Ikke ansat hele året:

• Konvertering af maksimalt 1 dag til frihed – antal ansættelsesmåneder i felt 3 på LKO 0265 – der valideres 
på ansættelsesdatoen, men denne kan jo være fejlagtig ved flere registre – 12,00 kan anvendes.

• Fratrædelse med udgangen af 2022:

• Udbetales automatisk som løn
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2. Seniorbonus

• Nyt uddata 711: Seniorbonus

• I forbindelse med 2. lønkørsel i september blev der dannet et nyt uddata 711 indeholdende oplysninger 
om Seniorbonus med ÅTD beløb.

• Dette uddata vil fremover blive dannet i LG 10-20xx-2 og LG 01-20xx-2 og udsendes automatisk til alle 
institutioner, som har medarbejdere på ordningen, hvor der er beløb i de relevante sumfelter.
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3. Nye barselsregler

• Nye statslige barselsregler for forældre til børn født/modtaget den 2. august eller senere

• De nye barselsregler får betydning ift. fordelingen af barsels- og forældreorlov, ligesom der også kan 
opstå situationer, hvor medarbejderen skal modtage nedsat løn.

• Det er i følgende tilfælde, at der kan opstå situationer, hvor medarbejderen kan have ret til nedsat 
løn; 

• · Moren: 2 uger (25. og 26 . uge), i tilfælde hvor faren/medmoren ikke har overført orlovsuger med 
dagpenge.

• · Forældre der ikke har bopæl med barnet: 7 uger (mor) og 4 uger (far/medmor), da der kun er 9 
ugers øremærket orlov til forældre der ikke bor med barnet.

• · Adoptanter: 4 uger med nedsat løn i de første 10 uger efter modtagelsen, hvis den anden adoptant 
ikke har overført orlovsuger med dagpenge. 
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3. Nye barselsregler

• LKO 8025 Lønreduktion, barselsdagpenge

• · Vi har oprettet en engangsløndel, som skal indberettes manuelt i de tilfælde hvor 

lønnen skal nedsættes. 

• · Dagpengebeløbet, som lønnen skal nedsættes med, skal indberettes på løndelen. 

• · Fordeler perioden med nedsat løn sig over flere måneder, skal dagpengebeløbet 

tilsvarende fordeles over perioderne. 

• · Løndelen vil ikke have indflydelse på pensionsindbetalingen, da der 

skal indbetales fuldt pensionsbidrag under perioder med nedsat løn.

• Vi forventer at løndelen implementeres i LG 10-2022-2.

• Til orientering arbejder MEDST på en FAQ om de nye barselsregler

• https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/publikationer-skabeloner-og-beregnere/barselsreglerne/

https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/publikationer-skabeloner-og-beregnere/barselsreglerne/
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3. Nye barselsregler

– Vi opretter ikke nye afgangsårsager i forbindelse med de nye regler, da arbejdsgiver vil modtage fuld 
refusion fra Barselsfonden i de perioder hvor medarbejderens løn er nedsat. 

– I skal dog være opmærksom på, at morens barselsorlov nedsættes fra 14 uger til 10 uger 
(afgangsårsag 191), men at morens forældreorlov med løn stiger tilsvarende, fra 6 til 10 uger 
(afgangsårsag 174). 
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3. Nye barselsregler
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3. Nye barselsregler
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3. Nye barselsregler
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3. Nye barselsregler
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4. Refusionsløsningen

– Vi har siden efteråret 2021 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 af en begrænset første fase inden årsskiftet og resten inden 
udgangen af 1. kvartal 2023, hvorefter der startes på en analyse af fase 2.
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4. Refusionsløsningen
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4. Refusionsløsningen
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5. Ny generation Digital Post (NgDP)

– Implementeret 21. marts 2022

– Vi har siden april kørt pilot på først os selv og Statens Administration og herefter på alle 

universiteterne med henblik på aflevering af alle lønsedler direkte via vores leverandør til 

Digital Post 

– Vi har lige siden starten haft forskellige udfordringer særligt hen over sommeren og   

besluttede derfor, at hvis alt kørte som det skulle i september, hvilket det gjorde, så kørte vi                             

fuld drift fra og med 1. lønkørsel i oktober og det har vi så gjort og det har kørt som det 

skulle stort set hele vejen rundt, med en lille krølle.
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• Opdaterede vejledninger

• https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/

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

• Videovejledninger

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

6. Opdaterede vejledninger – videovejledninger - nyhedsbreve

https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
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 mere eller mindre

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

• nogle kortere virtuelle kurser omkring de emner vi ved er svære.

7. Kurser
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8. Afslutning og spørgsmål

Spørgsmål ?
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Pause og Netværk i salen

Vi er tilbage igen online kl. 14:30



Resultat af kundetilfredshedsundersøgelsen 2022
v/ direktør Trine Nielsen og kontorchef Søren Bjerg Pedersen i Statens Administration
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Kundetilfredshed 2022  - Resultat

Resultat i gennemsnit

SAM Regnskab SAM Løn og Refusion

Svarprocenten var i år  
78,8 pct.

I 2022 er der udsendt 
226 spørgeskemaer. 

Vi har modtaget  
175 besvarelser, 

imod 156 besvarelser i 2021

På en skala fra 1- 5 
er den gennemsnitlige 

tilfredshed 3,9

Sidste års resultat var 4,0

Tak for jeres 
besvarelser. 

Særligt for de mange
gode og konstruktive 

bemærkninger.
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Udvikling i kundetilfredsheden 2017 – 2022

1

2

3

4

5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Regnskab Løn Gennemsnit



70

Foreløbige ønsker til forbedringer 

Kundemøder 
deles i drifts- og 

ledermøder

Reduktion af 
behandlingstid

Mere specialist 
viden generelt 
og specifikt på 
momsområdet

Bedre 
kommunikation 

via diverse 
platforme

Mere 
gennemskuelig 
behandlingstid

Sikre kvaliteten 
af svar på kunde-

henvendelser

Sikre videndeling 
og sparring på 
fagområderne
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Hvor tilfredse er I med

Den daglige lønsagsbehandling i SAM Løn.4,0

Den personlige service og rådgivning, der 
leveres af Statens Administrations lønteam3,9

Kvaliteten af afrapporteringen efter de to 
lønkørsler 3,8

Den daglige refusionsservice3,7

Den personlige service og rådgivning, der 
leveres af Statens Administrations 
refusionskonsulenter 

4,0

Lønområdet Refusionsområdet

Gennemsnit 3,9 Gennemsnit 3,9
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• Rådgivning og service er meget personafhængigt. Og den 
daglige sagsbehandling giver for mange fejl og tilbageløb

• Den personlige service er god, men vi oplever at rådgivningen 
og de faglige kompetencer på løn kan være mangelfulde

• Afrapporteringen er skrevet i et uforståeligt sprog, som vi 
ikke forstår

• Langsom sagsbehandling, når der indberettes via 
Lønportalen

• SAM bør have mere indsigt i, hvordan SHR ser ud fra kundens 
side

• Det er en udfordring, at SAMs telefontider er så korte

• Generelt er vi tilfredse med løbende rådgivning, vi får. Der har 
dog været udfordringer ift. at få rettet fejl

• Der svares nærmest aldrig på spørgsmål fra refusionsteamet 

• Tab af manglende refusions indbetalinger. Manglende 
opfølgning i Navision. Manglende afstemning. Gamle poster. 
Alt for lang behandlingstid

• Vi er meget tilfredse med refusionsteamets sagsbehandling, 
kompetencer og service. I er dygtige og servicemindede i 
refusionsteamet (kun ganske få smuttere)

• Vi har en tilkøbsordning, hvor SAM står for refusionen - også 
på barsel. Det fungerer godt, så vi mærker ikke så meget til 
refusionsservicen

Kundetilfredsundersøgelse – løn- og refusionsområdet

Lønsagsbehandling Refusion3,9
4,1
2021

2022

3,9
4,1
2021

2022
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• Kundeportalen giver ikke værdi for kunderne

• Langsommelig og mangelfuld sagsbehandling

• Mundtlig kommunikation er altid godt for at undgå 
misforståelser og sager der kører i ring.

• Manglende brugervenlighed

• Mangler mulighed for telefonkontakt

• For mange indgangsvinkler til SAM og forvirring om portaler 
på tværs af FM, ønske om én portal

• Vi har ikke afholdt møder med teamet.

• Vi har fået meget tilfredsstillende hjælp og sparring til 
udarbejdelse af vores nye lønkontrolplan ifbm. overgangen til 
SHR 

• Vi svarer ”ved ikke” fordi vi ikke er helt tilfredse med 
opgavesplittet. Der er ALT for meget dobbeltarbejde, og det 
er ofte kilde til fejl. Jo flere der skal taste, jo flere ting kan der 
ske fejl i – og det er desværre den oplevelse vi sidder tilbage 
med.

• Vi har tidligere haft stor nytte at møder med controller og 
kontorchef. Der er nu en tendens til at disse ikke prioriteres 
og det finder vi utilfredsstillende, da møder var konstruktive 
og løsningsorienterede. Henvendelser kan have en lang 
svartid

Kundetilfredsundersøgelse – Kommunikation og kundemøder

Portaler og hjemmeside Kundemøder4,04,0
2021

2022

3,7
3,9
2021

2022
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• Tilfredshed med møderne

• Ønske om hele dage med mulighed for workshops og netværk 
med de andre kolleger fra andre institutioner.

• Mindre salgstaler

• Det er rigtige gode og vigtige møder,  hvor vi får en bedre 
forståelse for udviklingen og de tiltag I igangsætter

• Konceptet er udmærket, men afholdes for sjældent. Gerne 
fokus på faglig vidensdeling og nye tiltag i SAM og 
Økonomistyrelsen og mindre fokus på reklame/salg for SAM. 

Kundetilfredsundersøgelse – Kundetilfredsundersøgelse – fora og 
yderligere kommentarer

4,0
4,1
2021

2022

Forum for lønansvarlige i staten



Projekt for honorar- og 
vederlagslønnede
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Projekt for honorar- og vederlagslønnede

Hjemtagelse af 
opgaven for 
honorar- og 

vederlagslønnede Design af 
standardproces

Understøttelse 
af et sammen-

hængende 
sagsforløb

1

Afholdelse af workshops 
med udvalgte kunder 

samt systemleverandør

September/oktober 2022

2

Design og 
fastlæggelse af 
standardproces

Oktober/november 2022

3

2023

Udvikling af 
systemløsning til 
indrapportering

4

Udvikling af 
robotløsning til 
håndtering af 

delproces

2023

5

2023

Idriftsættelse  



Ny Lønportal



78

Ny Lønportal

3

• Fyraftensmøde afholdes

• Tildeling af adgange

Uge 47

4

• Ny Lønportal lanceres

• Eksisterende Lønportal lukker

Uge 48

1

• Udsendelse af vejledning

• Indkaldelse til 
fyraftensmøder udsendes

• Vi sikrer at organisationer 
og løngrupper er sat op i 
løsningen, hvorved 
nedetid i forbindelse med 
transition til ny Lønportal 
minimeres

2

November 2022 Uge 46

Hvilke ændringer vil I opleve?
• Der er i det omfang det har været muligt, forsøgt at lave en løsning der minder om den eksisterende.

• Den nye lønportal vil dog se anderledes ud end den eksisterende.

• Tilgængelige blanketter og processen som vi kender i dag, vil være det samme.



Driftsstatus
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Generel status fra Løn

Driftsstatus for perioden januar til oktober
Aktuelle og afsluttede 
revisioner siden sidst

Rigsrevisionens revision 
af Statens Administrations 

opgavevaretagelse

vedr. lønområdet
Afholdt maj 2022 – ikke afsluttet



Lønkontrolplan
v/ Jacob Lindhardt, Specialkonsulent i Statens Administration 



Økonomistyrelsen Lønkontrolvejledning
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Kunden

Risici og kontroller hos kunden 
inden Statens Administrations 

kontroller

Statens 
Administration

Risici og kontroller, som 
håndteres i løncenteret i 

forbindelse med varetagelse af 
opgaven

Risici og kontroller på tværs af opgavesplittet

Kunden
Risici og kontroller hos kunden 
efter Statens Administrations 

kontroller

Risici og kontroller end-
to-end
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Introduktion 
til vejledning

Vejledning om lønkontrol og lønkontrolplaner

Hjælp til 
udarbejdelse 

af 
lønkontrolplan

Introduktion 
til design af 

risikobaserede 
kontroller

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



Standard til lønkontrolplan

1 Inspiration til lønkontrolplan

2 Oplistning af standardkontroller jf. vejledningen

3 Supplerende kontrolbeskrivelser



Kontrolbeskrivelser på udvalgte kontroller

1 Formål

2 Risici 

3 Frekvens 

4 Proces

5 Dokumentation



KPI’er på Kundeportalen
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Spørgsmål?



Afrunding
v/ Trine Nielsen, direktør i Statens Administration
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Sikker og effektiv drift

En ny kundekontaktmodel, der understøtter SAMmentænkte løsninger

SAMmentænkte
løsninger

Samling af faglig ekspertise

Øget digitalisering

Flere opgaver i bredden og dybden

Sikker og effektiv drift
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• Lange svartider

• Mange indgange

• Manglende fagligt 
relevant svar

• Oplever at cirkulere rundt

• Uklar arbejdsdeling 
mellem SAM teams

Baggrund for ændring i kundekontaktmodel

KTU-OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 2021 OG 2022

Mere 
specialistviden

ANALYSEANBEFALINGER

Samle håndteringen af kundehenvendelser

Rette medarbejder første gang

Minimere antallet af indgange

Intern videndatabase til besvarelse af kundehenvendelser

Øget telefonisk kontakt og mulighed for Skype-seancer 

Kundevenlig systemkontaktflade

ANALYSEKONKLUSIONER

Reduktion af 
behandlingstid

Højere kvalitet 
i svar på kunde-

henvendelser

Bedre intern 
kommunikation
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Kundebetjening
Mails og telefonopkald

En styrket og forenklet kundekontaktmodel

Vi ønsker at styrke og forenkle vores 
model for kundekontakt

gøre kundebetjening 
til en selvstændig disciplin

MODELLEN FOR 
KUNDEKONTAKT

KUNDEPARTNER         
Kontrakter, kampagner, kundepleje 

og øvrige rammebetingelser
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Vi håber, at du vil bruge 5 
minutter på at svare på vores 

evaluering og hjælpe os med at 
gøre dette forum endnu bedre.

Dagens præsentation vil i løbet 
af nogle få dage være 

tilgængelig på hjemmesiden
www.statens-adm.dk

Tak for i dag
Vi ses igen
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