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Opbygningen af Statens Administration i 
Hjørring går rigtig godt 
Rekrutteringen i Hjørring går godt. Den 1. juni starter 43 nye løn- og 

regnskabsmedarbejdere. Dermed er 130 medarbejdere nu ansat i Statens 

Administration i Hjørring. 
 

Statens Administration fortsætter sin opbygning på Arsenalvej 33 i Hjørring. Ved de tidligere 

ansættelsesrunder har det vist sig, at der er et godt rekrutteringsgrundlag i Nordjylland, og det billede ser 

ud til at fortsætte, idet 43 nye løn- og regnskabsmedarbejdere starter op d. 1. juni. Dermed arbejder der nu 

i alt 130 medarbejdere i Statens Administration i Hjørring. 

”Opbygningen i Hjørring går rigtig godt. I den oprindelige plan havde vi regnet med 

at være ca. 85 medarbejdere i Hjørring d. 1. juni. Nu er vi i stedet 130”. 
Trolle Klitgård Andersen, direktør 

Årsagen til, at den positive udvikling fortsætter er, at der fortsat er et stort rekrutteringsgrundlag i 

Nordjylland, kombineret med en stor interesse for at være med til at bygge en styrelse op fra grunden. 

De første 4 medarbejdere startede i Hjørring d. 1. februar som første del af en stabsfunktion. Herefter 

fulgte den første store ansættelsesrunde d. 1. marts, hvor 58 løn- og regnskabsmedarbejdere startede.  

Udover de store ansættelsesrunder er der løbende blevet ansat yderligere løn- og regnskabsmedarbejdere. 

Desuden er 3 kontorchefer og 4 teamledere ansat til løn- og regnskabsledelsen, samt et antal AC-

medarbejdere til styrelsens stabs- og specialfunktioner.  

Intensiv oplæring 

De medarbejdere, som blev ansat d. 1. marts, har været igennem et intensivt undervisningsforløb, hvor 

erfarne medarbejdere fra Statens Administration i København har givet en grundig indførsel i de statslige it-

systemer, bl.a. Statens Lønsystem og Navision Stat. Samtidig har medarbejderne i København arbejdet på 

at sikre den bedst mulige overdragelse af opgaverne. 

”Undervisningen har givet pote. Efter et intensivt undervisningsforløb har vores 

medarbejdere i Hjørring overtaget flere centrale løn- og regnskabsopgaver for vores 

kunder – takket være en stor indsats fra både medarbejderne i Hjørring samt 

undervisere og medarbejdere fra Statens Administration i København”. 
Trolle Klitgård Andersen, direktør 

Undervisningen betyder, at flere centrale opgaver inden for løn og regnskab nu er overdraget til Hjørring.  

For at sikre, at de mange komplekse opgaver kan løses tilfredsstillende for de mange kunder i staten, er der 

konstant medarbejdere fra Statens Administration i København til stede for at sikre løbende undervisning 
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og sparring. De nye medarbejdere, som starter d. 1. juni, skal igennem et lignende uddannelsesforløb, så de 

om kort tid kan bistå deres nordjyske kollegaer med opgaveløsningen. 

Opbygningen fortsætter 

Efter sommerferien fortsætter opbygningen af Statens Administration. Næste store ansættelsesrunde 

finder sted d. 1. oktober, hvor det forventes, at yderligere 40 løn- og regnskabsmedarbejdere starter op. 

Derudover vil der i resten af opbygningsfasen frem til foråret 2017 ske løbende ansættelser. 

 

Der vil være et arrangement for journalister og medier om morgenen, d. 1. juni kl. 7:30 – 8:15 i Statens 

Administration, Arsenalvej 33. Her vil der være mulighed for at møde direktør Trolle Klitgård Andersen og 

nogle af de løn- og regnskabsmedarbejdere, som startede op i Statens Administration i Hjørring d. 1. marts 

2016. Interesserede fra pressen bedes kontakte riget@statens-adm.dk, tlf. 20 88 82 99 for nærmer aftale. 

 

___________________________________________________________________________________ 

Få mere information hos: 

 

Trolle Klitgård Andersen 

Direktør, Statens Administration 

trkan@statens-adm.dk  

Tlf. 50 96 67 44 

 

Martin Riget Nielsen 

Pressekontakt, Statens Administration 

riget@statens-adm.dk 

Tlf. 20 88 82 99 
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