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Oprettelse af økonomisk 

administrativt servicecenter 

2008 2011 

Oprettelse af Statens 

Administration 

Business case opfyldt 

2012 2015 

Statens Administration 

flytter til Hjørring 

 

160 institutioner som kunder, heraf: 

• 125 regnskabskunder  

• 143 lønkunder 

 

Kunder  

• Ca. 55.000 månedlige lønudbetalinger 

• Ca. 980.000 købsfakturaer pr. år 

• Ca. 763.000 salgsfakturaer  pr. år 

• Ca. 122.000 rejseafregninger pr.år 

Ydelser 

 

• Udvikling af effektiv administration på tværs af staten 

• Afdækning af yderligere effektiviseringsgevinster ved fælles løsninger af flere 

administrative opgaver på tværs af staten 

Formål 
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STORE GEVINSTER VED AT SAMLE LØN- OG 
REGNSKABSOPGAVER 
 

Effektiviseringsgevinster for Økonomiservicecenteret i Statens Administration 

Antal årsværk 

Anm.: Der er ikke tilgængelige data for 2009-2010, hvor Økonomiservicecenteret var en del 

          af Økonomistyrelsen. Baseline er opgjort for 2008 og omfatter de aftalte antal  

          årsværk, der skulle overgå til Økonomiservicecenteret ved dets etablering.  

Kilde: SLS, 2011-2014 samt regnskab for Statens Administration, 2014 

Effektiviseringen svarer 
til årlige besparelser på 

174 mio. kr. 

431  

274  

233  
217  

206  

2013 2011 2008 (baseline) 2014 2012 

-52% 
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UDFLYTNINGEN 
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• Statens 

Administrations  

Økonomiservice-

center (ØSC) 

flyttes til Hjørring 

• Statens 

Administrations 

Finansservice-

center (FSC) 

overdrages til ATP 

i Holstebro, 

Frederikshavn, 

Hillerød og Allerød 
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ERFARINGER OG UDFORDRINGER MED 
FLYTNING AF STATENS ADMINISTRATION 
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• Hurtig personaleafgang 

• Direktørudskiftning 

• Etablering af 

programorganisation 

og governancestruktur 

• Stop for 

udviklingsprojekter 

Indledning Udrulning 

• Stor budgetusikkerhed 

• Opbygning af ny 

organisation 

• Onbording og 

uddannelse  

• Opretholde 

produktionen 

• Fokus på stabil drift 

 

Opstart 

• Fokus på uddannelse 

og oplæring af nye 

medarbejdere  

• Ændring i 

organisering fra 

kundebaseret til 

procesbaseret 

Omfattende ressourcetræk: 

nye medarbejdere, ny organisering, flytning af opgaver, ny retning, nye lokaler, ny kultur, 

systemsplit, …..  
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Konsolidering 

• Fortsat fokus på stabil 

og effektiv drift 

• Udviklingsprojekter 

genoptages og 

igangsættes 

• Fokus på øget 

inddragelse af kunder 

• Nye opgaver og 

kunder 
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FRA KUNDE- TIL PROCESORIENTERET 
ORGANISATION 
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Mange  

Før: Kundeorienteret Nu: Procesorienteret 

P 

P P 

P P P 

SAM  

medarbejder… 

P P 

…for få kunder 

…håndterer alle processer… 

Medarbejdere  

  i SAM team… 

P P P P P 
P 

P P 
…håndterer hver især få processer… 

…for mange kunder 

P P P P 
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UDVIKLING I PARTNERSKAB MED KUNDERNE – 
ET AF VORES STRATEGISKE PEJLEMÆRKER 
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HVORFOR FORUM FOR REGNSKABSCHEFER? 

Pejlemærke 

S
ta

te
n

s
 A

d
m

in
is

tr
a
ti

o
n

s
 s

tr
a
te

g
is

k
e
 p

e
jl
e
m

æ
rk

e
r 

Administrationspolitisk rollemodel 

▪ Statens Administration skal være rollemodel for den administrationspolitiske 

dagsorden. Vi skal sætte standarder for modernisering og effektiv administration i 

staten og være rollemodel for shared service centre. 

Det naturlige shared service valg 

Beskrivelse 

1 

2 

Løbende udvikling i 

partnerskab med 

kunderne 

▪ Statens Administration skal løbende udvide sin portefølje i bredden 

og i dybden, så nye kunder tilføres og nye ydelser og opgave-

områder udvikles. Udviklingen gennemfører vi i tæt samspil med 

kunderne og med afsæt i deres behov, så der sker en gensidig 

udveksling af ideer og viden, og det fulde potentiale indfries 

3 

Sikker og effektiv drift 

▪ Statens Administration skal levere sikker og effektiv opgaveløsning af høj kvalitet 

baseret på best practice. Det sikrer vi ved at udbrede en stærk forbedringskultur og 

holde et vedholdende fokus på optimering og automatisering. 

4 

Attraktiv og udfordrende 

arbejdsplads 

▪ Medarbejderne skal opleve Statens Administration som en spændende og 

udfordrende shared service arbejdsplads. Vi skaber et miljø, hvor medarbejderne 

trives som hele mennesker og udvikler deres potentiale i et stærkt fagligt fællesskab. 

5 

▪ Statens Administration skal være det naturlige valg som shared service center for nye 

og nuværende kunder. Gennem levering af effektive og attraktive ydelser skaber vi 

værdi for kunderne og gør det muligt for dem at fokusere på deres kerneopgaver. 
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BEHOV FOR AT RYKKE TÆTTERE SAMMEN, 
HVIS VI SKAL UDVIKLE OS SAMMEN 
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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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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 
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HVORFOR FORUM FOR REGNSKABSCHEFER? 

Nyt HR-system 

Nyt budgetsystem 

Automatisering af processer 

”Disruption” 

Effektivisering 

Innovation 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9lei8q-rSAhVLvRoKHQPsDWwQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-thinker-1.html&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNEntyISoQt04FpPwAbPQtX3h6k6EQ&ust=1490279905559186
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9lei8q-rSAhVLvRoKHQPsDWwQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-thinker-1.html&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNEntyISoQt04FpPwAbPQtX3h6k6EQ&ust=1490279905559186
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9lei8q-rSAhVLvRoKHQPsDWwQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-thinker-1.html&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNEntyISoQt04FpPwAbPQtX3h6k6EQ&ust=1490279905559186
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9lei8q-rSAhVLvRoKHQPsDWwQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-thinker-1.html&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNEntyISoQt04FpPwAbPQtX3h6k6EQ&ust=1490279905559186
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9lei8q-rSAhVLvRoKHQPsDWwQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-thinker-1.html&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNEntyISoQt04FpPwAbPQtX3h6k6EQ&ust=1490279905559186
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_-rJq-rSAhXMnRoKHUt_Dm8QjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-thinker-1.html&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNEntyISoQt04FpPwAbPQtX3h6k6EQ&ust=1490279905559186
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_-rJq-rSAhXMnRoKHUt_Dm8QjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-thinker-1.html&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNEntyISoQt04FpPwAbPQtX3h6k6EQ&ust=1490279905559186
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYjtviq-rSAhUDORoKHdblDMwQjRwIBw&url=http://freethethinker.com/&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNEntyISoQt04FpPwAbPQtX3h6k6EQ&ust=1490279905559186

