
Statens Administration byder velkommen 
til 58 medarbejdere i Hjørring 
Efter en succesfuld rekruttering har Statens Administration ansat 58 løn- 

og regnskabsmedarbejdere, som har første arbejdsdag den 1. marts.   

 

Den første ansættelsesrunde af løn- og regnskabsmedarbejdere er gået godt – så godt at det oprindelige 

antal på 40 medarbejdere nu er blevet til 58 medarbejdere.  

De nye medarbejdere begynder tirsdag d. 1. marts 2016 på Arsenalvej 33 i Hjørring. Her vil finansminister 

Claus Hjort Frederiksen, Hjørrings borgmester Arne Boelt samt konstitueret direktør i Statens 

Administration Trolle Klitgaard Andersen byde dem velkommen ved et morgen-arrangement. 

Årsagen til at der er blevet ansat 58 medarbejdere, og ikke 40 som oprindelig antaget er, at der har været 

et godt rekrutteringsgrundlag med gode kompetencer i Nordjylland. 

”Det her viser med al tydelighed, at faglige kompetencer ikke kun er noget, der 

findes i København. Jeg er sikker på, at disse mange nye medarbejdere sammen med 

de eksisterende nok skal gøre udflytningen af Statens Administration til en succes.” 
Claus Hjort Frederiksen, finansminister 

De mange kandidater kombineret med det høje kompetenceniveau har gjort det muligt at ansætte et 

større hold af medarbejdere, som kan være med til at sikre, at der i hele overgangsfasen er et stærkt hold, 

som kan sikre stabil drift for Statens Administrations løn- og regnskabskunder. 

”Før vi startede rekrutteringen i Nordjylland, havde vi håbet på at kunne ansætte 40 

medarbejdere i første rekrutteringsbølge. Derfor glæder det mig at kunne byde 58 

dygtige løn- og regnskabsmedarbejdere velkommen i Statens Administration i 

Hjørring.” 
Trolle Klitgård Andersen, konstitueret direktør 

I løbet af de kommende måneder skal de nye medarbejdere igennem en intensiv oplæring. For selv om de 

ansatte medarbejdere har gode kompetencer, så er der mange, som ikke har erfaring med de statslige it-

systemer, som knytter sig til driften; herunder Statens Lønsystem og Navision Stat. Efteruddannelsen af 

medarbejderne er derfor afhængig af den viden og know how, som de Københavnske medarbejdere 

besidder.  

Journalister og medier er naturligvis velkomne på opstartsdagen d. 1. marts. Se vedhæftede program for 

yderligere informationer. 
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