
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” 

Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

 Februar 2015 

Forum for 
Regnskabschefer 
28. juni 2017 



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 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

AGENDA 
1. Baggrunden for ‘Forum for regnskabschefer’ / V. Trolle. K. Andersen 

2. Præsentation af udenrigsministeriet / V. Lars Sejer Nielsen 

3. Hvad sker der i SAM for tiden /V. Per Helmer Roos 

4. Status på regnskab / V. Jan Melchiorsen  

5. Regnskabserklæringen /V. Mette Larsen 

6. Gruppearbejde omhandlende regnskabserklæringen /V. Mette Larsen 

7. Forbedret styring af internt statsligt køb og salg /V. Erik Hammer 

8. Afrunding og evaluering af dagen /V. Trolle K. Andersen  
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1. BAGGRUNDEN FOR ‘FORUM FOR 
REGNSKABSCHEFER’/V. TROLLE K. ANDERSEN 
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Sparring på 

tværs af 

institutioner 

Kunderne tættere på 

produktudviklingen 

Et stærkt, fagligt 

funderet forum 
Koordinering og 

inspiration 

Udbrede gode 

erfaringer 

Input til 

forbedringer 

Ris og ros 

HVORFOR FORUM FOR REGNSKABSCHEFER? 
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FÆLLES TEMAER  OG DAGSORDNER I FORUM 
FOR REGNSKABSCHEFER 
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HVORFOR FORUM FOR REGNSKABSCHEFER? 

Nyt HR-system 

Nyt budgetsystem 

Automatisering af processer 

”Disruption” 

Effektivisering 

Innovation 
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RAMMER FOR RC FORUM 

• Forum understøtter partnerskabet mellem SAM og Kunder, men også en 

samarbejds- og videndelingsmulighed kunderne imellem 

• SAM er sekretariatsfunktionen  

• Mere konkret arbejde i arbejdsgrupper/undergrupper med fælles opsamling på 

dagen 

• Oplæg fra eksperter/eksterne konsulenter osv. 

• Fire gange om året 

• Ny vært hver gang 

• Plancher på væggen – gode ideer til fremtidige emner 
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FAKTA OM UDENRIGSMINISTERIET  

Ca. 2500 medarbejdere  

Organisatorisk opdelt mellem hjemmetjenesten og udetjenesten  

Hjemmetjenesten er placeret på Asiatisk Plads med ca. 750 medarbejdere 

Udetjenesten består af ca. 100 enheder med ca. 1750 medarbejdere, hvoraf 

de ca. 1400 medarbejdere er lokalt ansatte.   

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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• Dansk Institut for 

Internationale Studier 
• Institut for 

Menneskerettigheder 
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ØKONOMIKONTORET  

Ca. 35 medarbejdere i hjemmetjenesten 

Organiseret med 4 teams  

Budget- og bevillingsteam  

Koncernsupportsteam  

Udbudsteam  

Regnskabsteam  

Udetjenesten – Danske regnskabs-medarbejder på bistandskontorer ellers 

lokalt ansatte 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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ØKONOMIKONTORET  

Engelsk som koncernsprog 

Instrukser og vejledninger er engelsk sproget 

Systemer:  

Alle enheder anvender NavisionStat  

Alle enheder anvender REJSUD  

Europa anvender IndFak 

 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 

12 



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 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

ØKONOMIKONTORET  

Hver enhed får udmeldt en budgetramme og udetjenesten har også en 

repræsentationsramme. 

 

Hvert kvartal får enhederne udsendt en økonomiopfølgningsrapport, og en 

regnskabsopfølgningserklæring (RASK) 

   

 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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ØKONOMIKONTORET  
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FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 

14 



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 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

ØKONOMIKONTORET  
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ØKONOMIKONTORET 

Opfølgningsmøder hos udetjenesten  

Rigsrevisionen                                    7-8 besøg årligt   

Controller (intern revision)                 8-10 besøg årligt  

Økonomikontoret                            Efter behov – nogen gange i længere 

perioder, intern undervisning af lokale regnskabsmedarbejdere   

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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ØKONOMIKONTORET 

Fremtiden 

Mere diplomati for færre penge 

Samlokalisering 

Centralisering af regnskabsfunktioner  

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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SHARED SERVICECENTER TALLINN (VFT) 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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FINANSSERVICE CENTER TALLINN (VFT) 

Regnskabssupportteam – pt. 8 ambassader 

Pr. 1 maj 2017 flyttes de ca. 30 øvrige enheden faseopdelt til Tallinn – 

forventes færdigimplementeret i december 2018.  

Kontrol af rejseafregninger 

Fra 2018 forventes der lignede setups i Nord- og Sydamerika, Asien mv.  

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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3. HVAD SKER DER I SAM FOR TIDEN 
/V. PER HELMER ROOS 

• KTU  

• Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 

• KTU-tidsplanen 

• EPI 

• Ny version af EPI Center på vej 

• RPA 

• Status på Robotter 

• Kundemøder i efteråret 
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KUNDE TILFREDSUNDERSØGELSE 2017 

• Statens Administration gennemfører til efteråret igen en kundetilfredsheds-

undersøgelse  

• Undersøgelsen i 2016 blev annulleret som følge af udflytning 

• Jeres vurdering er baseret på jeres erfaring fra det seneste kvartal 

 

Hvem er omfattet af undersøgelsen 

• Samtlige kunder 

Hvem spørger vi?  

• Regnskabsområdet – Regnskabschef eller tilsvarende niveau 

• Lønområdet– HR eller personalechef 
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KTU - TIDSPLANEN 
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NY VERSION AF EPI CENTER PÅ VEJ 
 

 

• Optegning af alle kundevendte processer i Statens Administration  

er i fuld gang – sker i forlængelse af vores procesarbejde og LEAN 

analyser 

• Sikrer dokumentation på services og viser opgavesnit. 

• Versionsstyring og historik på alle processer. 

• Soft launch internt efter sommeren. 

• Ekstern launch ultimo 2017, hvor processerne løbende vil blive 

tilgængelige for jer. 
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STATUS PÅ ROBOTTER 

24 

• Vi har nu tre robotter, der trækker 

rapporter til brug for regnskabserklæring 

• Rapporter til pkt. 1 og 5 har kørt siden 

april. Vi er i gang med udvikling af 

rapporter til regnskabserklæringens 

punkt 2, 4 samt en ny brugerkontrollisten  

• Rapport over refusionsindbetalinger, 

 som trækkes hver uge i Virk.dk 

 

 

• Der er ansat tre programmører, og  

vi arbejder i RPA værktøjet  

U-iPath.   

• Vi er i fuld gang med opbygningen 

af robotteamet og den 

governance, der skal gøre det 

muligt at skalere anvendelsen af 

robotter  

• Ambitionen er at vi i 2018 sammen 

med Statens IT har etableret et 

Center of Excellence på RPA 

teknologi 
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KUNDEMØDER 2017 
KUNDEMØDER I EFTERÅRET 

 

• Kundemøder afholdes - såfremt der er et ønske fra jer  

• Der afholdes kundemøder på både løn- og regnskabsopgaven. Kan 

bookes samlet  eller hver for sig 

• Kundedage – i efteråret i København 

• Kundemøder kan bookes hos tilknyttede controller 

• Deltagere fra kunde og SAM aftales fra møde til møde 
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4. STATUS PÅ REGNSKAB /V JAN MELCHIORSEN  

  
De væsentligste pointer fra diskussionen ved sidste fora: 

 

• Generel enighed om, at RC Forum er en god ide 

• Udvidet åbningstider 

• Der ønskes en mere fast struktur for kundemøder 

• Samarbejdet mellem kontorerne Regnskab og Løn skal forbedres 

• Den eksterne kommunikation bør optimeres 

• Der kan være lange svartider eller manglende opfølgning på mails 

• Kontaktpunkter i SAM er fortsat uklart for nogle kunder  

• Regnskabserklæringen 

• Er ikke værdiskabende, de kommer for sent og indeholder primært afstemninger 

• Kommentarer til RE fra kunderne mangler opfølgning 
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REGNSKAB  

 
Status juni 2017 

• Organisationen 

• Fire teams - 110 medarbejdere 

• To hovedprocesser – kreditor og finans 

• Kreditor håndterer E-bilag, DDI’er, momssandsynliggørelse mv. 

• Finans håndterer banker, anlægsaktiver, skattekontoen, afregning af 

moms, salgsfakturaer mv. 

• Regnskabserklæring periode 6 
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REGNSKAB  

 
Generelt 

• Konsolidering / erfaring / uddannelse 

• Banker, kvitteringssvar 

• Kvalitet 

 

• Åbningstider 

• Samarbejde på tværs af teams 

• Ekstern kommunikation 

• Kontaktpunkter uklare og svartider 
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NÆSTE SKRIDT 

• Fokus på RE og udvikling af denne 
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5. REGNSKABSERKLÆRINGEN /V. METTE LARSEN 

Udvikling af regnskabserklæringen skal sikre: 

● at regnskabserklæringen på sigt skaber mere værdi for jer, 

hvilket for eksempel kan være:  

• Balance afstemninger laves kun et sted og en gang 

• Afstemninger til rette tid 

● at sikre kvaliteten af regnskabsgrundlaget i forhold til: 

• Forretningsmæssige – hvad giver mening for jeres institution 

• Juridiske – overholder det lovgivningen 

• Statslige rammer – hvilke krav er der fra 

Moderniseringsstyrelsen om kontrol 
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KORT OG LANGSIGTEDE INDSATSER 

● Designe en regnskabserklæring der er brugbar i 

forhold til gruppens forventninger. 

 

• Gruppearbejde, hvor I kan komme med input til arbejdet 

– Hvilke afstemninger skal ligge hvornår? 

– Er der afstemninger, som ikke indgår i den nuværende 

regnskabserklæring?  

– Hvad mener I, at SAM Shared Service kan bidrage til i 

forhold til kvaliteten af jeres regnskaber?  
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TIDSPLAN FOR UDVIKLING AF ÆNDRINGER 
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01-06-2017 01-03-2018

jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov 17 dec 17 jan 18 feb 18

aug 17 - okt 17

2-3 arbejdsgruppemøder 

med specifikation af krav

jun 17

Etablering af 

arbejdspgruppe

okt 17 - dec 17

Udvikling og test af ændriger
feb 18

 Ibrugtagning ifm per. 01/02

Medio marts

Udvikling på kort sigt

01-06-2017 01-03-2019

jul 17 okt 17 jan 18 apr 18 jul 18 okt 18 jan 19

jun 17

Etablering af 

arbejdspgruppe

feb 19

 Ibrugtagning ifm per. 01/02

Medio marts

feb 18 - okt 18

Udvikling og test af ændriger

sep 17 - feb 18

2-3 arbejdsgruppemøder 

med specifikation af krav

Udvikling på lidt længere sigt
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GRUPPEARBEJDE 
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OPSAMLING 

 

• Etablering af to arbejdsgrupper: 

• en som arbejder med de kortsigtede forbedringsønsker til 

regnskabserklæring 

• en som arbejder med de langsigtede forbedringsønsker til 

regnskabserklæring 

• SAM tager initiativ til etablering af grupperne 

• Det udarbejdet materiale medbringes til gruppearbejdet 

• Skriv jer gerne på listerne 
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KAFFEPAUSE 
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NYE RETNINGSLINJER FOR KØB OG SALG 
MELLEM STATSLIGE VIRKSOMHEDER  

Institutionernes opgave er følgende: 

● Tilknytning af CVR-nr. til statslige debitorer og kreditorer 

● Tilpasning af lokale fagsystemer, til at kunne oprette både statslige og IKKE statslige 

debitorer og kreditorer 

 

 

 

 

. 
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7. FORBEDRET STYRING AF INTERNT 
STATSLIGT KØB OG SALG/ V. ERIK HAMMER 
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8. AFRUNDING OG EVALUERING AF DAGEN  
/V. TROLLE K. ANDERSEN 

● Undervejs: Oprettelse af online forum via Campus 

● Næste møde vil være i september – hvor og hvornår? 

● Forslag til emner ved næste møde 

● Evaluering af dagen 
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NÆSTE MØDE 

Hvor?  

Hos Erhvervsministeriet  

 

Hvornår? 

Onsdag d. 20. september 2017 
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