
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 

16. Marts 2017 

Kundeforum 



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 

DAGSORDEN 

 

 

• Indledning / v. Trolle K. Andersen 

• Status løn og refusion / v. Christian Nielsen   

• Status regnskab / v. Trolle K. Andersen  

• Kundeinitiativer i 2017 / v. Per H. Roos 

• Kundekontakt / v. Per H. Roos 

• Næste møde mandag den 12. juni og eventuelt / v. Trolle K. Andersen  
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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 

SIDEN SIDST 

 

 

• Udflytningen er tilendebragt, styregruppen nedlagt 

• Årsregnskabet er afsluttet 

• Organisationsændring i regnskab 

• Nyt fora for statslige regnskabschefer 

• Konsolidering gennem en række udviklingsprojekter 
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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 

Marts 2017 

Status - Løn og Refusion 



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 LØN OG REFUSION 

Status 1. marts 2017 

• Alle opgaver er flyttet fra Landgreven til Hjørring 

• Bølge 1 er fuldt oplært i det basale, bølge 2 ca. 75% og bølge 3 ca. 50%. 

Al grunduddannelse færdig 1. maj 2017 

 

Fokus i 2017 

• Færdiggørelse af uddannelse jf. ovenstående i samarbejde med Modst., 

konsolidering af drift, og blive mere effektive pga. mere erfaring 

• Uddannelse i SAM akademi, nyt HR system i staten - konsekvens 

• Udvikling af integration til virk.dk fra vores refusionssystem 

• Optimering af processer, kvalitet, digitalisering, robotics 
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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 LØN OG REFUSION 

• Gennemført ”første” årsafslutning 

• Snart været igennem et fuldt årshjul 

• Ny teamleder i Lønteam 1 fra den 1. februar 2017 

• Refusion udfordret af problemer med adgang til virk.dk 

• Udvælgelse og udvikling af relevante KPIèr der kan digitaliseres 

• Er der ønsker fra jeres side til specielle KPIèr ? 

• Hjælp os til at blive bedre – dvs. meld alle fejl ind så vi kan arbejde på ikke at 

gentage disse. 

• Ideer/ønsker til os? 
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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 

Marts 2017 

Status - 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 

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 REGNSKAB 

Fokus var i 2016 

• Status på udflytning – flytte opgaver 

• Opbygning af Regnskab 

• Oplæring af medarbejdere 

 

Fokus er i 2017 

• Konsolidering af Regnskab 

• Opnå mere erfaring  

• Uddannelse 

• Kvalitet og stabilitet 

• Procesoptimering 
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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 REGNSKAB 

Årsafslutning 

• Gennemført ”første” årsafslutning 

• Forhold, som SAM vil justere fremadrettet 

• Er der generelle forhold, som I har kendskab til, som SAM bør justere?  
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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 REGNSKAB 

Servicemål 
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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 REGNSKAB 

 Organisering 

• Justere i organisationen i Regnskab 

• Processerne i Finans og Debitor er lagt sammen og delt i to teams 

• 27. februar 2017 - nyhedsbrev 

• Der ligger delprocesser i Finans og Debitor, som med fordel kunne håndteres i samme 

proces 

• Ny Teamleder på vej i Kreditor 
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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 marts 2017 

Kundeinitiativer i 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 

KUNDEMØDER 2017 
KUNDEMØDE ”PAKKE” 2017 

Indhold af pakken 

• Der afholdes kundemøder på henholdsvis løn- og regnskabsopgaven 

• Samtlige kunder får tilbud om minimum 1 kundemøde årligt, for henholdsvis 

løn- og regnskab - enten hos jer eller i Hjørring alternativt Skype møder 

• To kundedage – en forår og en efterår – i København, hvor særligt de mindre 

virksomheder inviteredes til snak med løn eller regnskabsmedarbejdere som 

et alternativ til et kundemøde 

• SAM deltager gerne i koncernarrangementer, som det fx sker på 

Kulturministeriets område – Departementer bedes melde tilbage 

• SAM kontakter samtlige kunder i foråret omkring hvordan I ønsker 

kundekontakten afholdt i 2017   
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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 

KUNDEMØDER I 2017 
HVEM VIL TYPISK DELTAGE OG HVORDAN AFTALES MØDERNE 

• Kundemøder skal bookes og arrangeres hos tilknyttet controller 

• Deltagere fra kunde og SAM aftales fra møde til møde – alt efter  

ønskede emner 

• Controller udarbejder dagsorden og referat fra mødet 

• Controller kan levere samlet overblik over afholdte kundemøder på 

ministerområdet til departementerne 
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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 

KTU I 2017 
KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN I EFTERÅRET 2017 
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• Kundeforum bliver forelagt ny spørgeramme for kundetilfredshed  

i juni – på næste møde, mandag den 12. juni 

• Kundetilfredsundersøgelse vil blive afholdt i august-september  

• Departementsrunde med deltagelse af bl.a. direktør Trolle K. 

Andersen i oktober-november 

• Opfølgningsmøder med udvalgte kunder – alt efter behov 

 

 

 



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 

NYT FORUM 
NYT FORUM FOR STATSLIGE REGNSKABSCHEFER 
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• Nyt forum etableres – for at skabe platform for erfaringsudveksling 

på regnskabschefniveau 

• Gode ideer og erfaringer kan udveksles mellem virksomheder 

• Oplæg fra fx MODST, RR, private virksomheder som inspiration til 

forbedring og udvikling af opgavevaretagelsen 

• Forum kan fx afholdes på skift hos kunderne, der kan stille faciliteter 

til rådighed – og samtidig give indblik i andre virksomheder 

• Forum kan anvendes til konkret drøftelse af udvikling af ydelser og 

produkter fra SAM – så der skabes størst mulig værdi  

 

 



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 

CRM 
SYSTEM TIL HÅNDTERING AF KUNDEHENVENDELSER 
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• Ny organisation betyder, at der er behov for bedre og mere 

struktureret opfølgning på kundehenvendelser 

• Systemet vil holde styr på henvendelser, kontrakter og på 

kontaktoplysninger på kunder 

• Mulighed for udtræk af kundeoplysninger til kundemøder 

• Hændelseslog på kundeniveau til kundekontakt med henblik på 

forbedret kundeservice 

 

 



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 

KUNDEAFTALER 
GENNEMGANG AF SAMTLIGE KUNDEAFTALER 
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• Samtlige kundeaftaler vil i 2017 blive gennemgået  

• Særligt fokus på indhold i bilag 4 samt om der er tilkøbsaftaler m.v. der skal 

fornyes  

• Afvigelser i bilag 4 vil blive søgt grupperet og standardiseret i det omfang det 

er muligt 

• Sikre, at det kun er afvigelser fra standard splittet som fremgår af bilag 4 

• Mulighed for gennemgang af drejebog for afklaring af opgavesplittet mellem 

kunde og SAM 

• Ved gennemgang af kundeaftalerne vil der blive udarbejdet en ”Aktionliste” på 

eventuelle udestående mellem SAM og kunden efter udflytningen, som der 

følges op på til alt er løst. 



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 marts 2017 

Kundekontakt 
 



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 

KUNDEKONTAKT PÅ STATENS-ADM.DK 
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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 

KUNDEKONTAKT PÅ STATENS-ADM.DK 
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Kundekontakt: 

- Alle kontaktpunkter til SAM samlet ét sted 

- Ligger under Kundeinfo – og kan tilgås via forsiden 



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 

KUNDEINFO – KUNDERNES INDGANG 
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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 

KUNDEINFO – KUNDERNES INDGANG 
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Statens-adm.dk/kundeinfo 

Her finder du… 

- Model for kundekontakt 

- Kontaktinfo på ledelsen  

og controllere 

- Genvej til MODST  

driftsstatus 

- Kundeforum og Forum for  

Regnskabschefer 

- Kontaktgrupper inddelt  

efter §. 

 



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 

KONTAKTGRUPPER – OPDATERES LØBENDE 
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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 

NÆSTE MØDE OG EVENTUELT 

 

 

• Dato for næste Kundeforum mandag den 12. juni 2017 

• Gennemgang af spørgeguide for KTU 

• Status på projekter: 

• Kunde aftaler 

• CRM 

• Nyt HR system 

• Nyt processystem 

• Gode ideer 

• Eventuelt 
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