
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. 
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Kundeforum 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 
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3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 
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1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

DAGSORDEN 

1. Indledning v/ Trolle K. Andersen 

2. Status Løn og Refusion v/ Christian Nielsen   

3. Status Regnskab v/ Jan Melchiorsen  

4. Resultat fra KTU 2017 og fem indsatsområder v/ Trolle K. Andersen 

5. Status på igangværende kundeaktiviteter v/ Per Roos 

A. Kort status på implementering af det nye EpiCenter 

B. Status på oprydning og ajourføring af kundeaftaler 

C. Årsafslutning  2017 

6. Afrunding v/ Trolle K. Andersen  
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STATUS LØN OG REFUSION 
Status oktober 2017 

 

Refusion      

• Organisation uændret, faldende tab, rejsehold 

• Mere erfaring og bygget på kompetencerne, refusionssystem 

• Stort fokus på afstemninger. 

Løn  

• Organisation uændret, senest 1.12.2017 færdig med afstemninger. 

Generelt 

• Lean, digitalisering, uddannelse SAM Akademi, nyt HR-system i staten 

betydning for SAM og kunder, flere administrative HR-opgaver til SAM, 

kundedage Løn og Refusion på Landgreven. 
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STATUS PÅ REGNSKAB 

Status oktober 2017 

 

Finans og kreditor 

• Organisationen – uændret 

• Konsolidering 

• ”Flere kilometer i benene”. 

 

Generelt 

• Uddannelse 

• Kommunikationskursus, engelsk, excel, mv. 

• Automatisering af processer 

• Periode 9 – flere punkter vedhæftes automatisk. 
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KUNDETILFREDSHED 2017 - RESULTATER 

Hvad mener I om SAM’s ydelser og service?  

Det giver den netop afsluttede kundetilfredshedsundersøgelse (KTU) et godt 

billede af. Nedenfor er listet væsentlige konklusioner fra undersøgelsen: 

 

• Svarprocenten var høj: 82% 

• På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 

3,4. Det er tilfredsstillende i betragtning af, at SAM i Hjørring er en ny 

organisation 

• Resultat for SAM Regnskab er 3,3 

• Resultat for SAM Løn er 3,5. 

 

Kundetilfredshed bliver undersøgt hvert år. I SAM’s mål- og resultatplan for 2018 

er resultatkravet for næste år en gennemsnitlig tilfredshed på 3,8. 
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KTU 2017 – UDVIKLING I PERIODEN 2010-2017 
OG MÅL FOR 2018 
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KTU 2017 – FORMIDLING  

 

• Kundeforum: Præsentation i dag onsdag den 11. oktober 

• Ministerområde: Departementsrunde i oktober-november 

• Kundemøder: Afholdes med de kunder, der ønsket det  

• Interne analyser: Der er iværksat en analyse af resultatet, som danner 

udgangspunkt for en række initiativer, der er knyttet til fem særlige 

indsatsområder 

• Indsatsområder: Indgår i SAM’s arbejdsprogram for 2018. 
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FOKUSOMRÅDER FOR SAM 
  

1) Kvalitet 

2) Kundehåndtering 

3) Opgavesplit / ydelser 

4) Servicemål 

5) Kommunikation 

 

Fokusområderne blev godt modtaget ved Forum for Statslige Regnskabschefer 

den 20. september, hvor knap 60 regnskabschefer deltog.  
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KVALITET 

Status 

• Organisation fuldt etableret  

• Færre interne rokeringer 

• Onboarding-kurser afsluttes i løbet af efteråret 

• …. Flere kilometer i benene. 

 

Initiativer 

• Arbejdsgrupper iværksættes sammen med kunder på udvalgte områder (RE) 

• SAM Akademi 

• Forbedringsmodel og procesgrupper  

• Automatisering af udvalgte processer. 
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KUNDEHÅNDTERING 

Status 

• Forsat stort fokus på at sikre svar og opfølgning på alle henvendelser 

• Procesorientering betyder ændring i kontaktmodel. 

 

 

Initiativer 

• Kundeportal med fokus på besvarelse af kundehenvendelser 

• Drejebøger skal opdateres og digitaliseres 

• Controllerenhed arbejder på at sikre opdaterede kundeaftaler. 
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OPGAVESPLIT OG YDELSER 

Status 

• Kundeaftaler og drejebøger under opdatering 

• Procesgrupper gennemgår og sikrer opdaterede arbejdsgange på samtlige 

processer. 

 

Initiativer 

• EPI under opdatering – kreditorprocesser på plads inden udgangen af 

oktober 

• Moderniseringsstyrelsen har igangsat en spørgeskemaundersøgelse omkring 

opgavesplit og tidsforbrug på regnskabsområdet 

• Opgaver på HR-området håndteres i forlængelse af implementering af nyt 

HR-system. 
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SERVICEMÅL 

Status 

• Har SAM de rigtige servicemål? 

 

 

 

Initiativer 

• Review af alle servicemål - med specifikation på ydelserne 

• Nedsættelse af arbejdsgrupper via forum for statslige regnskabschefer. 
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KOMMUNIKATION 

Status 

• Uklare kommunikationskanaler. 

 

 

Initiativer 

• Ny www på vej primo 2018 

• Kanalstrategi med sikring af mere målrettet information  

• Kundeportal. 

16 



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 

Kundeforum 11. oktober 2017 

Kundeinitiativer i 2017 
Status på igangværende aktiviteter 



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 

STATUS PÅ REETABLERING AF EPICENTER 
 

Projektets tre faser 

• Optegning af processer  

• Internt EpiCenter  

• Eksternt EpiCenter. 

Status 

• Optegningen af processer forløber planmæssigt  

• Det interne EpiCenter forventes at åbne til november 2017 

• Efter intern pilottest forventes det eksterne EpiCenter at åbne. 

 

Vi forventer, at alle processer er optegnet til 1. maj 2018. 
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STATUS - OPRYDNING OG AJOURFØRING AF 
KUNDEAFTALER 

 

 

Statens Administration har set sig nødsaget til at udskyde det interne mål om at  

opdatere samtlige kundeaftaler inden den 1. januar 2018. 

Udskydelsen skyldes fuldt fokus på at sikre, at optegningen af samtlige 

processer kan afsluttes inden den 1. maj 2018. 

Derfor vil der blive udarbejdet en allonge til alle ikke-opdaterede aftaler.  

Forlængelsen er fastsat til den 31. december 2018.  
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FORUM FOR STATSLIGE REGNSKABSCHEFER 

SAM har taget initiativ til at danne Forum for Statslige Regnskabschefer, hvor det 

er muligt at udveksle erfaringer, gode ideer og drøfte faglige emner. 

 

• Der er afholdt tre møder i 2017, og der vil igen komme tre møder i 2018  

(marts, juni og oktober)  

• Tilmeldingslisten er vokset fra ca. 40 til over 60 deltagere 

• Vi har besøgt Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet . Næste 

møde bliver hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

• Der er nedsat to arbejdsgrupper med fokus på udviklingen af 

regnskabserklæringen – en gruppe ser på initiativer på kort sigt og en på 

initiativer på lidt længere sigt 

• Der vil i 2018 blive etableret et Forum for Statslige Lønchefer. 
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ÅRSAFSLUTNING 2017 

 

SAM udsender medio november: 

1. Nyhedsbrev med tidsplan for årsafslutning 2017 

2. Spørgeskema til regnskabscheferne, hvor bl.a. følgende bedes oplyst: 

A. Regnskabskontakt hos kunden gennem årsafslutningen 

B. Ønskes der kontakt fra SAM inden årsafslutningen? 

C. Ønskes nulstilling af finans på dimensionsniveau? 

3. Forslag til yderligere punkter, som skal afklares med SAM i løbet af 

årsafslutningen? 
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ÅRSAFSLUTNING 2017 

 

Generelt om årsafslutning 2017: 

• Der er ingen ændringer i opgaverne i forhold til årsafslutning 2016 

• Flere af opgaverne skal være færdige en dag tidligere end sidste år 

• Husk, at Statsregnskab holder informationsmøde den 7. november med 

deltagelse af Statens Administration 

• Hold jer i øvrigt som altid orienteret via Moderniseringsstyrelsens www  

• ”Vejledning om årsafslutning 2017” (udsendt den 6. oktober 2017) 

• Lønårsafslutning 2016 

• Vejledning om årsafslutning 2017 i Navision (forventes at være tilgængelig fra 

ultimo oktober 2017, og der bliver en vejledning til Navision 7.0 og 9.0). 
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DE SIDSTE PUNKTER 

 

• Rabat 3. kvartal 2017 på 10,4% 

• SAM KPI’er 
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NORDISK FINANCE BENCHMARKING 2017 (EY) 
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EVENTUELT 

 

 

Næste møde: mandag den 19. februar 2018 

 

Tak for i dag! 
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