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Status – SAM Løn
Marts 2018

Status – SAM Løn

Løn
Kontorchef
Christian Nielsen

• Ny teamleder i lønteam 1 fra 1. maj – Pia Sommergren
Bengtsen, der er nuværende teamleder i refusionsteamet
• Ny teamleder til refusionsteamet fra 1. maj ?
• Fokusområder.
– Refusionssystemet – integration til virk.dk

– Nyt HR system i Staten
– Bedre Balance II analyser m.m.
– Yderligere digitalisering/robotter i SAM Løn
– Styringscockpit

– SAM Akademi udbygning
– Procesbeskrivelser i EPIcenter og lønkontrolplaner frem til sommer
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Refusion
Pia S. Bengtsen
Løn 1
Morten Sand Henriksen
Løn 2
Birthe Madsen

Status - SAM Regnskab
Marts 2018

Status – SAM Regnskab

Regnskab
Kontorchef
Jan Melchiorsen
Gitte Beltoft

Årsafslutning

• Vi kom godt igennem

Kreditor 1
Lene Kristensen
Kreditor 2
Dorthe Trintved

Flytning af opgaver fra Finans til Kreditor det næste stykke tid
• Lønindlæsning
• Beholdningskonti
Vi informerer løbende herom, når det får betydning for jer
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Finans 1
Ellen Ninna Hansen
Finans 2
Barbara Arnskov

Status – SAM Regnskab
Daglig opfølgning

Regnskab
Kontorchef
Jan Melchiorsen
Gitte Beltoft
Kreditor 1
Lene Kristensen
Kreditor 2
Dorthe Trintved
Finans 1
Ellen Ninna Hansen
Finans 2
Barbara Arnskov
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Status – 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
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Regnskab
Kontorchef
Jan Melchiorsen
Gitte Beltoft
Kreditor 1
Lene Kristensen
Kreditor 2
Dorthe Trintved
Finans 1
Ellen Ninna Hansen
Finans 2
Barbara Arnskov

Bedre Balance II
Marts 2018

Bedre Balance 2 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 lønog 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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BB II organisering
Lydia Lindskov Beck

Styregruppe

Styregruppe

MODST: Maria Hald
Kartin E. Hockauf , Kjeld
Speiermann-Vognsen
SAM: Trolle Klitgård
Andersen, Per H. Roos

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

MODST

SAM

Justitsministeriet

HR incl. rekruttering
Økonomi
Kommunikation
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Anklagemyndigheden

On-boarding

Kriminalforsorgen

Stabil drift

Domstolsstyrelsen

Fysisk etablering

Rigspolitiet

Dokumentation

Eftervederlag

Organisation

Systemsupport

Implementering

Regnskabsopgaver

Analyse

FGU
Forberedende grunduddannelser

SAM BB II
Programsekretariat

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
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•

8 Årsværk

•

Regnskabs- og rejsebestillingsopgaven i FM samt håndtering af nationale eksperter fra KoncernHR

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:
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•

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

•

Sidemandsoplæring ved MODST

•

Alle opgaver forventes overdraget ved udgangen af 2018.

Generisk supportmodel - eksempel
Supportfunktion
1st & 2nd supportniveau

Systemorganisation
3rd supportniveau

Leverandør, SIT mv.
Andre fagspecialister

SAM

MODST

Tredje
aktør

Kundeinitieret

Kunde

Request fulfillment (fx spørgsmål)
Incident management (fx nedbrud)
Access management (fx brugeradministration)

SAM eller MODSTinitieret

Change management (fx systemændring)
Problem management
Hjemmeside mv.

Knowledge management
Release & deployment management

Styring og
opfølgning

Availability management
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• Det er SAMs ambition at
optimere de nuværende
arbejdsgange via en ITILinspireret tilgang til
opgaven.

Service level management
Continual service improvement

• SAM forventes at varetage
al kunderettet kontakt med
visitering til MODST.

Status - Igangværende
kundeaktiviteter
Marts 2018

Øvrige igangværende kundeaktiviteter

• Status på implementering af det nye EPI center
• Ny kundeportal på vej til jer
• Implementering af EU persondatalov (GDPR)
• Status på Forum for statslige Regnskabschefer

• Robotter på vej i drift
• Arbejdsgruppe vedrørende regnskabserklæringen
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Status på etablering af det nye EPI center
• EpiCenteret 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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Ny kundeportal
Formålet med den ny portal er at
• forbedre kommunikation og bedre vidensdeling mellem jer og SAM
• I får hurtigt og opdateret adgang relevante oplysninger
og dokumenter i vores samarbejde
SAM forretningsmæssige behov er:
Dokumentdeling
Håndtering af stamdata
Direkte kommunikation til kunder
Formidling af ledelsesinformation
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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 SAM 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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Ny kundeportal
Hvordan bliver I inddraget?
Inputs fra kunder via Forum for statslige regnskabschefer
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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Den nye persondataforordning
• Statens Administration er i fuld gang med klargøring til den nye persondataforordning,
som træder i kraft d. 25. maj 2018
• Der er udpeget en DPO (Data Protection Officer) i Digitaliseringsstyrelsen, som er
fælles for Finansministeriet
• Statens Administration følger vejledninger udsendt af Digitaliseringsstyrelsen

• Der skal indgås nye databehandleraftaler mellem Statens Administration og kunderne
• Aftalen afløser afsnittet om ”Anmeldelse til Datatilsynet” i kundeaftale
• De nye databehandleraftaler skal være indgået (dvs. underskrevet) senest d. 25. maj
2018
• Databehandleraftaler er i proces hos Statens Administration - forventes udsendt i april
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Status på ”Forum for statslige Regnskabschefer”
• Forum for Statslige Regnskabschefer vil igen komme med tre møder i 2018
(marts, juni og oktober)
• Tilmeldingslisten er vokset fra ca. 40 til over 60 deltagere
• Vi har besøgt Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og nu 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

Ideer til emner til møderne i juni og oktober
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RE Arbejdsgrupper
• De afholdte møder i den kortsigtede arbejdsgruppe har medført, at SAM i
samarbejde med MODST SKS-team i øjeblikket arbejder på at:
– Udvikle institutionernes kvitteringsmuligheder. Hensigten er, at institutionerne kommer til at
kunne kommentere på hvert punkt i RE.
– Udvikle en historik i kommentarfeltet. Hensigten er, at nå institutionerne kommer til at
kunne kommentere på hvert punkt i RE, så skal det være nemt at kunne finde indeværende
års dialog frem mellem SAM og institutionen.
– Udvikle systemet til at kunne frigive punkt 1 og 2 allerede d. 7. i måneden.

• Udviklingen af ovenstående punkter forventes klar til pilot-test i sep./okt. 2018, mens
de forventes implementeret i P02 2019.
• SAM vil løbende arbejde på at tilpasse REs punkter til hver enkelt bogføringskreds.
• Den langsigtede arbejdsgruppe startes op til efteråret
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Afrunding
Marts 2018

Konflikt
• SAM er omfattet af strejke-varslet

• SAM er omfattet af lockout-varslet
• Vi ønsker at opretholde kritiske funktioner under en eventuel konflikt
• Vi vender tilbage med ny information
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Tak for i dag
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