
Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

22. Marts 2018 

Forum for 
Regnskabschefer hos 
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4. Tryk Anvend på alle 
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Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Dagsorden 

13.00 – 13.10  Velkomst og dagens program v/ Trolle Klitgård Andersen         

13.10 – 13.30  Præsentation af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet v/ Tina Henriksen 

13.30 – 14.00  Bedre Balance II v/ Trolle Klitgård Andersen   

14.00 – 14.30  Status på EPI-center v/ Per Helmer Roos 

  Status på udvikling af Regnskabserklæringen 

  Præsentation af ny kundeportal  

14.30 – 15.00  Kaffepause og gruppearbejde vedr. kundeportal 

15.00 – 15.15 Præsentation af Statens Budgetsystem v/ MODST 

15.15 – 15.45  Nyt fra SAM Regnskab v/ Jan Melchiorsen 

15.45 – 16.00  Afrunding og evaluering af dagen v/ Trolle Klitgård Andersen         
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Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 
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2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK Præsentation af 
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Marts 2018 

Bedre Balance II 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Bedre Balance II og FGU - opdraget 

• Det følger af anden del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser ‘Bedre balance II – statslige 

arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder ‘ (januar 2018), at Statens Administration skal håndtere nye 

opgaver for eksisterende kunder eller tilsvarende opgaver for flere myndigheder.  

 

• Herudover følger det af den politiske aftale (oktober 2017) om en ny forberedende grunduddannelse (FGU), at løn- 

og regnskabsopgaver for de nye FGU-institutioner vil kunne løses fællesstatsligt. 

 

    Statens Administration forventer, på  

    baggrund heraf, at få tilført en væsentlig større  

    opgavevolumen i løbet af 2018 og 2019. 
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Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Bedre Balance II organisering 
Styregruppe 

MODST: Maria Hald  

Kartin E. Hockauf , Kjeld 
Speiermann-Vognsen 

SAM: Trolle Klitgård 

Andersen, Per H. Roos 

Styregruppe 
MODST: Maria Hald  

Kartin E. Hockauf , Kjeld 
Speiermann-Vognsen 

SAM: Trolle Klitgård 

Andersen, Per H. Roos 

Styregruppe 
JM : Andreas Langsted (JM), Jesper Roest Pedersen 

(RP), Helle Meyland (DSS), Ole Hansen (KRIM) 

MODST: Hanne Lund-Christensen  

SAM: Trolle Klitgård Andersen  

 

 

MODST: 

SAM: Trolle Klitgård Andersen 

Styregruppe 
JM : Andreas Langsted (JM), Jesper Roest Pedersen 

(RP), Helle Meyland (DSS), Ole Hansen (KRIM) 

MODST: Hanne Lund-Christensen  

SAM: Trolle Klitgård Andersen  

 

 

MODST: 

SAM: Trolle Klitgård Andersen 

SAM BB II 

Programsekretariat 
Lydia Lindskov Beck 

SAM BB II 

Programsekretariat 
Lydia Lindskov Beck 

SAM  SAM  FGU FGU Justitsministeriet Justitsministeriet MODST MODST 

Fysisk etablering 

Stabil drift 

HR incl. rekruttering 

On-boarding 

Økonomi 

Organisation 

Dokumentation 

Kommunikation 

Analyse 

Implementering 
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Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Bedre Balance 2 – I SAM 
• Overtagelse af løn- og regnskabsopgaven på Justitsministeriets område 

• Måltal: 75 årsværk 

• Analysefasen er igangsat – procesafklarende workshops med Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen er afholdt. 

Workshop med Rigspolitiet pågår. 

• De nye opgaver forventes implementeret i SAM i løbet af 2019. 

 

• Overtagelse af supportopgaven på løn- og regnskabsområdet fra MODST 

• 12 årsværk 

• Projektplanlægningen er igangsat. 

• Der forventes opgaveoverdragelse til SAM med start 1. april 2018. Den samlede opgaveportefølje forventes 

færdigoverdraget ved udgangen af 2018. 

 

• Overtagelse af opgaver fra de koncernfælles funktioner i MODST 

• 8 Årsværk 

• Regnskabs- og rejsebestillingsopgaven i FM samt håndtering af nationale eksperter fra KoncernHR 
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Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Bedre Balance 2 - SAM Regnskab 
Nyt team i Regnskab  

 

Opgaver i teamet: 

• Rejseadministration 

• Intern regnskabsfunktion i Finansministeriet  

• Nationale eksperter 

• Kreditkortadministration  

• Rejsekontrollant 

• Fakturamanager 

• TMO 

 

Forventet opstart 1. maj 2018 

 

Regnskab 

Kontorchef 

Jan Melchiorsen 

Gitte Beltoft 

 

Kreitor 1 

Lene Kristensen 

Kreditor 2 

Dorthe Trintved 

Finans 1 

Ellen Ninna Hansen 

Finans 2 

Barbara Arnskov 

Nyt team 

XX 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Bedre Balance 2 - Systemsupport 

Supportopgaven: 

• SAM overtager 1. og 2. levelsupport på følgende løn- og regnskabssystemer: 

• SLS og HR-Løn 

• Navision Stat 

• RejsUD 

• IndFak 

• BAM/BSL (systemer til brugeradministration på hhv. Navision Stat og Statens Lønløsninger) 

Rekruttering og opstart i SAM: 

• Der oprettes et nyt team i Kunder og Kvalitet med ansættelse af ny teamleder i SAM med opstart den 1. april. 

• Der forventes ligeledes ansættelse af 4 medarbejdere til supportteamet med opstart 1. april 2018. 

Overgaveoverdragelse: 

• Opgaverne overdrages gradvist i beskrevne ‘pakker’ med hypercare fra MODST. 

• Sidemandsoplæring ved MODST 

• Alle opgaver forventes overdraget ved udgangen af 2018. 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

10 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 
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Generisk supportmodel - eksempel 

 

• Det er SAMs ambition at 

optimere de nuværende 

arbejdsgange via en ITIL-

inspireret tilgang til 

opgaven. 

 

• SAM forventes at varetage 

al kunderettet kontakt med 

visitering til MODST. 

  

Tredje 

aktør 

SAM MODST Kunde 
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Request fulfillment (fx spørgsmål) 

Incident management (fx nedbrud) 

Access management (fx brugeradministration) 

Problem management 

Release & deployment management 

Hjemmeside mv. Knowledge management 

Change management (fx systemændring) 

Availability management 

Supportfunktion 
1st & 2nd supportniveau 

Systemorganisation 
3rd supportniveau 

Service level management 

Continual service improvement 
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Leverandør, SIT mv. 
Andre fagspecialister 
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klik på bullet-knappen 

Status på etablering af det nye EPI center 

• EpiCentret åbnes internt i SAM i marts måned 

• Optegningen af processer går fremad – mere end 60% er optegnet nu 

• Inden 1. juni er alle processer optegnet i SAM 

• Det eksterne EpiCenter forventes åbnet ultimo maj 

• I vil få mere information, når vi kommer tættere på 
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Sådan kommer det det til at se ud …. 
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Status på udvikling af RE 

Planlagt udvikling af RE med driftsstart fra RE02-2019: 

• Mulighed for frigivelse af punkt 1 og 2 (SLS og SKS/Navision afstemning) allerede 

den 7. i måneden. 

• Udvikling af kvitteringsmulighed pr. punkt i stedet for, at vedhæfte Word-ark, hvor der 

er kommentarer til både løn, kreditor og finans. SKS-teamet vil lave et oplæg til, at 

der kvitteres pr. punkt og punkterne tilknyttes de relevante teams i SAM. 

• Udvikling af historik på kommentarfelterne pr. år. Hvor hele årets kommentar-streng 

kan ses i kommentarfeltet. 

• Udvikling af, at kommentarfeltet åbner hele teksten og ikke kun er begrænset til at 

kunne se 3 linjer ad gangen. 
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Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Status på udvikling af RE 

Løbende udvikling af Regnskabserklæringen: 

• Tilpasning/oprydning i regnskabserklæringspunkter, hvorved de matcher de punkter 

der aktuelt for jer f.eks. skal pkt. 10 være lukket, hvis bogføringskredsen ikke 

indeholder moms og hvis ingen løn, skal pkt. 2 og 9 være lukket. 

 

• Sende liste til SAM månedsligt med angivelse af, hvilke bogføringskredse og punkter 

der er åbne for den næste periode. Sendes på datoen for Navision luk og kan bruges 

til at kontrollere, hvor mange BFK der skal trækkes Robot rapporter for den aktuelle 

måned. 
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Marts 2018 

Ny kundeportal 
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Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Ny kundeportal 

Formålet med den ny portal er at 

 

• bedre kommunikation og bedre vidensdeling mellem jer og SAM 

 

• I får hurtigt og opdateret adgang til relevante oplysninger 

og dokumenter i vores samarbejde  

 

 

SAM’s forretningsmæssige behov er: 

Dokumentdeling 

Håndtering af stamdata 

Direkte kommunikation til kunder 

Formidling af ledelsesinformation 
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Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Ny kundeportal 
Hvad betyder det for jer? 

• Adgang til kundeaftaler med tilhørende bilag  

og godkendelse af nye via portal 

• Drejebøger og mødereferater vil være  

tilgængelige  

• Direkte adgang til SAM’s data om jer som fx  

servicemålsrapporter, seneste faktura m.v.  

• Kontaktinformationer om det team hos SAM,  

som I er tilknyttet 

• Log-in til portal med virksomheds NemID 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Ny kundeportal 

Hvordan bliver I inddraget? 

 

• Gruppearbejde i dag 

• Referencegruppe på kundeniveau etableres til 

test, men ikke mindst til at få jeres ønsker til platform  

• Løsningen er baseret på, at I opdatere ”bløde” stamdata 

på egne medarbejdere – så vi altid kan kontakte  

den rigtige person hos jer 

• Ekstern idriftsættelse den 1. september 2018 
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Ny kundeportal - Gruppearbejde 

• Grupper fremgår af oversigtskema 

• Gruppen bedes besvare de udleverede spørgsmål 

 

 

 

• Ønske om deltagelse i referencegruppe skal mailes til Daniel Hansen, dha@statens-

adm.dk 
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Ønsker du korrekt bullet,  
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Pause og gruppearbejde indtil kl. 15.00 
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Budgetsystemet 
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FORELØBIG TIDSPLAN 

Delleverance 1    

Grundlæggende 

funktionalitet  

Delleverance 2  

Specialfunktionalitet 

Delleverance 3 

Koncernstyring 

DL 1 DL 2 DL 3 

Opstartsimplementering 
December (2018) - 
februar  (2019) 

Bølge 1 
Marts - juni (2019 ) 

Bølge 2 
Juni - oktober 
(2019) 

Bølge 3 
Oktober (2019) 
-  januar (2020)  

Bølge 4 
 Januar - marts 
(2020) 

Implementering i 

selvejesektoren 

Implementering stat  

Opstartsimplementering  

Implementering selveje  

Pilotimplementering 

Implementeringsvinduer 

Etablering 

2018 

Q1 Q2 Q4 Q3 

2017 

Q4 

2019 

Q1 Q2 Q4 Q3 

2020 

Q1 Q2 Q4 Q3 
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klik på bullet-knappen 

FUNKTIONALITET I FÆLLESSTATSLIGT BUDGETSYSTEMET 

Budgetprodukter 

Budgetlægning Budgetopfølgning 

 

Driftsbudget   

 

Lønbudget 

 

Anlægsbudget  

Ressource-allokering 

til aktiviteter  

 

Indtægts- 

budget 

 

Øvrige indtægter 

Indtægtsdækket  

virksomhed 
Tilskudsfinansierede 

aktiviteter 

Gebyr-finansierede 

aktiviteter 

 

Udviklings-projekter 

 

Anskaffelser og 

investeringer   

Aktivitetsbudgettering  

Løn Investering Indtægt 

Koncern- og institutionsstyring  

Omkostnings- 

fordeling 

Drift 

Kapacitets- 

budget 

(løn, årsværk timer) 

Alle institutioner Anvendes af institutioner efter behov 

Budgettilgange  

Finanslov og bevillingsstyring  

Budgetposter 

Budgetprocesser 

Fællesomkostninger  

Øvrige fordelinger  

Omkostningsfordeling 
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Systemoverblik 
Hvordan data bliver til ledelsesinformation 

Budgetsystemet Datakilder Ledelsesinformation 

Navision 
- Registreringsramme 

LDV 
- Lønprognose 

- Anlægsfremskrivning 

SKS 
- Regnskabstal 

- Finanslovsbevilling 

Budgetteringsfunktioner 

Visning af budget og realiseret 

LDV og  

Power BI 
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FASTE DIMENSIONER I BUDGETSYSTEMET 

2

5 

Delregn-

skab 
FL-Formål 

Finans-

konto 
Sted Formål Projekt 

Lokal 

dimension 

1-6 

Delregn-

skab 
FL-Formål 

Finans-

konto 
Kontor Aktivitet Opgave 

Lokal 

dimension 

1-6 

Delregn-

skab 
FL-Formål 

Finans-

konto 
Enhed Opgave Aktivitet 

Lokal 

dimension 

1-6 

Delregn-

skab 
FL-Formål Artskonto Sted Aktivitet Projekt 

Institution 1 

Institution 2 

Institution 3 

Koncern 

Obligatoriske dimensioner Faste dimensioner 
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BUDGETOPFØLGNINGSART 

Obligatoriske dimensioner Faste dimensioner 

1811 Egentlig løn 

1816 Feriepenge (modkonto) 

1818 Egentlig løn, manuel 

1821 Udb.lønref. ref.lånt pers. 

1828 Udb. lønref., manuel 

1831 Overarbejde 

19 Fradrag for anlægsløn uspec 

20 Af- nedskrivninger uspec 

21 Andre driftsindtægter uspec 

22 Andre ordinære driftsomkostninger uspec 

2210 Rejser og befordring 

221001 Rej og bef med afløft af moms 

221010 Hotel med afløftning af moms 

223700 Kantinetilskud 

226504 Udland - køb af IT licens 

Eksempel driftsposter (standardkonto11-22) 

22 Standardkonto 
Finanslov 

22.70 Artskonto 
Statsregnskab 

22.70.01 Finanskonto 
Lokalt regnskab 

Budget- og opfølgningsart 
Niveau for budgetlægning og opfølgning 
Institutionens finanskonti mappes til BOA. Der 
skal vælges to, fire, eller alle cifre (6+). 
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Relevante spørgsmål som I kan stille jer selv… 

Obligatoriske dimensioner Faste dimensioner 

Modst.dk - budgetsystemet:  

https://modst.dk/modernisering/systemstra

tegi/faellesstatsligt-budgetsystem/ 

Vejledning om den sammenhængende 

registreringsramme: 

https://modst.dk/ledelse/ledelsesinformatio

n/den-sammenhaengende-

registreringsramme/ 

Værktøjskasse til afdækning af 

styringsbehov mv. 

TO COME  

Gælder følgende om jeres registreringsramme? 

1. FL-formåls dimensioner i regnskabet er identiske 

med Finanslovsformålene på tabel 5 og 6 på 

Finansloven. 

2. Vi har en dimension (fx STED) som entydigt 

indeholder budgetansvarlige enheder og en 

aktivitetsdimension. 

1 

Understøtter jeres nuværende registreringsramme jeres 

styringsbehov? Er det tid til at få ryddet op? 

Budgetterer I på det rigtige niveau i forhold til jeres 

styringsbehov? 

2 D
e
n

 ‘rig
tig

e
’ 

Kontaktoplysninger: 

styring@modst.dk  

eller  

budgetlosning@modst.dk 



Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Marts 2018 

Nyt fra SAM Regnskab 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 
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Nyt fra SAM Regnskab 

Regnskab – Organisationen 

Regnskab – KPI’er 

Regnskab – Årsafslutning  

Regnskab 

Kontorchef 

Jan Melchiorsen 

Gitte Beltoft 

 

Kreditor 1 

Lene Kristensen 

Kreditor 2 

Dorthe Trintved 

Finans 1 

Ellen Ninna Hansen 

Finans 2 

Barbara Arnskov 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 
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Nyt fra SAM Regnskab 

Regnskab – Organisationen 

• 4 teams 

• 112 medarbejdere 

• 5 elever 

 

• Etablerer nyt team pr. 1. maj 

 

• Arbejder med opdatering af drejebøger 

 

• Flytter opgaver mellem processerne (Bl.a. indlæsning af 

løn flyttes fra Finans til Kreditor) 

 

 

Regnskab 

Kontorchef 

Jan Melchiorsen 

Gitte Beltoft 

 

Kreditor 1 

Lene Kristensen 

Kreditor 2 

Dorthe Trintved 

Finans 1 

Ellen Ninna Hansen 

Finans 2 

Barbara Arnskov 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 
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Nyt fra SAM Regnskab 

Regnskab – KPI’er 

• Månedlig – overordnet opfølgning 

• Ugentlige – tættere opfølgning 

• Daglige tal 

 

 

Regnskab 

Kontorchef 

Jan Melchiorsen 

Gitte Beltoft 

 

Kreditor 1 

Lene Kristensen 

Kreditor 2 

Dorthe Trintved 

Finans 1 

Ellen Ninna Hansen 

Finans 2 

Barbara Arnskov 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 
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Nyt fra SAM Regnskab 

Regnskab – Årsafslutning  

• Drøftelse i grupper 

• Hvad skal fastholdes? 

• Hvad bør justeres til? 

 

Eksempler på emner til drøftelse: 

• Kommunikationen fra SAM 

  Spørgeskema, mails, SAMs tidsplan, hjemmeside, mv.  

• Tilgængelighed 

  Åbningstider på telefonen 

• Andet 

   

 

 

Regnskab 

Kontorchef 

Jan Melchiorsen 

Gitte Beltoft 

 

Kreditor 1 

Lene Kristensen 

Kreditor 2 

Dorthe Trintved 

Finans 1 

Ellen Ninna Hansen 

Finans 2 

Barbara Arnskov 



Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Marts 2018 

Afrunding og evaluering 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 
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Tekst i første niveau 

Arial Bold 18 pkt 

Brug forøg listeniveau  

for at få NAVN-tekst 

 

Navnet i andet niveau 

Store bogstaver Arial Bold 12 pkt 

 

 

For at få venstrestillet tekst  

Brug formindsk listeniveau 

3

4 

Video – Fra ide til Robot: 
https://vimeo.com/256760317/2dbfdf988e 

 

Video – Momssandsynliggørelse: 
https://vimeo.com/256965480/fde8a33a31 

 

https://vimeo.com/256760317/2dbfdf988e
https://vimeo.com/256965480/fde8a33a31


Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Næste Forum for Regnskabschefer 

 

? 


