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Statens Administrations prisfolder for 2018 

Statens Administration (SAM) er som statsligt shared service-center inden for primært løn- og 
regnskabsadministration finansieret ved afregning med SAMs kunder. SAMs kunder udgøres i 2018 af 
ca. 160 statslige institutioner. Afregningen, der foretages ved kvartalsvise opkrævninger fra SAM til 
kunderne, er baseret på den prismodel, der beskrives herunder. 

Priserne er som udgangspunkt fastsat med henblik på fuld omkostningsdækning, således at den pris, en 
kunde betaler, netop dækker SAMs omkostninger. De lovmæssige rammer for SAMs prisfastsættelse er 
nærmere beskrevet i finansloven og Finansministeriets budgetvejledning. 

Grundet lavere omkostninger sænker SAM priserne fra 1. januar 2018 med gennemsnitligt 2,5 pct. 

 
Priser og ydelser 
SAM leverer overordnet set tre typer ydelser i 2018, nemlig 
 

 standardydelser inden for løn- og regnskabsadministration 

 regnskabs- og lønrelaterede tilkøbsydelser 

 samt udviklingsydelser 

 
Standardydelser 
Prisen for standardydelser inden for løn- og regnskabsadministration udgøres af:  
 

 et basisabonnement, der fastsættes på baggrund af den enkelte kundes samlede lønsum 

 en variabel pris, der afhænger af antal transaktioner, lønregistre og SAMs  tidsforbrug på kunden.  

De parametre, der ligger til grund for prisfastsættelsen, belyses i tabellerne herunder. 
 
Priser pr. januar 2018 – Lønadministration 

Område Pakke Parameter 
Pris i DKK 
pr. enhed 

Enhed 

Løn 

Basisabonnement Lønsum 0,00449 Pr. lønsumskrone i anden måned i kvartalet 

Variabel 
Lønregistre 64,25 Pr. aktivt lønregister i anden måned i kvartalet 

Tidsforbrug 158 Pr. time 

 
Priser pr. januar 2018 – Regnskabsadministration 

Område Pakke Parameter 
Pris i DKK 
pr. enhed 

Enhed 

Regnskab 

Basisabonnement Lønsum 0,01251 Pr. lønsumskrone i anden måned i kvartalet 

Variabel 

Kreditor-
transaktion 

24,29 Pr. transaktion 

Debitor-
transaktion 

12,145 Pr. transaktion 

Tidsforbrug 152,00 Pr. time 

 
Standardydelserne inden for løn- og regnskabsadministration er defineret ud fra et standardopgavesplit. 

Standardopgavesplittet fremgår af Statens Administrations EPI Center (http://EpiCenter.statens-
adm.dk). 
 
 

http://epicenter.statens-adm.dk/
http://epicenter.statens-adm.dk/
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Tilkøbsydelser og udviklingsydelser 
Udover standardydelser inden for løn- og regnskabsadministration tilbyder SAM tilkøbsydelser med 

individuelt fastsatte priser. Tilkøbsydelserne består af blandt andet af en faktura manager-service, en 

Rejsudkontrollant-service samt nye udviklingsydelser, der udover udvikling inden for løn- og 

regnskabsområdet også omhandler konsulentbistand fra SAM til udvikling af robotics (software 

robotautomatisering) hos kunden. 

 

Priserne på tilkøbsydelserne er fastsat som rene timepriser: 

 

Priser pr. januar 2018 – Tilkøbsydelser 

Område 
Pris i DKK pr. 
enhed Enhed 

Løn 580,00  Pr. time 

Regnskab             580,00  Pr. time 

Konsulentopgaver 715,00 Pr. time 

 
Priser pr. januar 2018 – udviklingsydelser (robotics m.v.) 

Område 
Pris i DKK pr. 
enhed Enhed 

Løn 370,00  Pr. time 

Regnskab 370,00  Pr. time 

Konsulentopgaver 510,00 Pr. time 

 
 
Beregningseksempler 
 
Basisabonnementet beregnes, som anført herover, ud fra den enkelte institutions lønsum i anden 
måned i kvartalet. For den variable, aktivitetsbaserede del foretages en beregning for henholdsvis løn og 
regnskabsydelserne: 
 
Regnskab: 

 Tidsforbrug på kundens regnskabsopgaver Afregning sker på baggrund af forbrugt tid pr. 
kvartal. 

 Antal regnskabstransaktioner Afregningen beregnes ud fra det samlede antal 

kreditor- og debitortransaktioner pr. kvartal. 

Kreditortransaktioner vægtes 1, mens 

debitortransaktioner vægtes 0,5. I prisoversigten 

fremgår en separat pris for henholdsvis kreditor- og 

debitortransaktioner. Af tekniske årsager vil antallet 

af kreditor- og debitortransaktionerne fremgå som 

ét samlet tal på den modtagne faktura. Af fakturaen 

vil det desuden fremgå som, at prisen pr. 

transaktion er 24,29 kr. Ved beregningen af prisen 

vægtes antallet af debitortransaktioner med 0,5 

inden prisen beregnes. Den samlede pris vil derfor 

være korrekt. For det egentlige antal af henholdsvis 
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kreditor- og debitortransaktioner henvises til 

servicemålsrapporten. 
 
 
Løn: 

 Tidsforbrug på kundens lønopgaver Afregning sker på baggrund af forbrugt tid pr. 
kvartal. 

 Antal aktive lønregistre Afregning sker på baggrund af antallet i anden 
måned i kvartalet. 

 
 
Tilkøbsydelser 
Den samlede pris for tilkøbsydelserne vil være afhængig af den enkelte opgaves omfang, idet 
afregningen sker på baggrund af det faktiske timeforbrug. 
 
Klik her for at se udbuddet af tilkøbsydelser. 
 
Opkrævningsproces 
Opkrævningerne udsendes kvartalsvist, dvs. i den første måned efter et kvartal. Tidligere blev 
opkrævningerne udsendt sammen med systemopkrævningen fra Moderniseringsstyrelsen. Dette er 
omlagt fra og med 2018, hvor Moderniseringsstyrelsen udsender en separat faktura for systemydelser. 
For SAM-ydelser leveret i 2018 vil betalingen blive opkrævet via standardkonto 17 Internt statsligt køb 
af varer og tjenester. 
 
Bilag 1 – beregningseksempel 

I eksemplet beregnes fakturaen for en fiktiv kunde for et enkelt kvartal. Fakturaen tager udgangspunkt i 

en kunde, hvor både løn- og regnskabshåndteringen varetages af SAM. 

Af tabel 1.1 fremgår datagrundlaget, der ligger til grund for beregningen. 

Tabel 1.1 - Datagrundlag 

Område Parameter Data Måned/kvartal System 

Fælles Lønsum 14.650.949,74  Februar 2017 SLS 

SAM Løn 
Aktive lønregistre  380 Februar 2017 SLS 

Tid Løn 102,0 1. kvartal 2017 mTid 

SAM Regnskab 

Kreditortransaktioner 511 1. kvartal 2017 
Navision 

Debitortransaktioner 217 1. kvartal 2017 

Tid Regnskab 165,8 1. kvartal 2017 mTid 

 

Af tabel 1.2 fremgår de prisparametre, der anvendes i beregningsmodellen, og som sammenholdt med 

datagrundlaget, danner baggrund for den egentlige fakturering. 

 

 

 

 

http://www.statens-adm.dk/osc/Tilkobsydelser
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Tabel 1.2 - Beregningsmodel 

Del Parameter Beregning 

Basisabonnement 
Løn Lønsum • 0,00449 

Regnskab Lønsum • 0,01251 

Variabel del 

Løn 
Lønregistre Lønregistre • 64,25 

Tid Tid • 158 

Regnskab 

Kreditortransaktioner Transaktioner • 24,29 

Debitortransaktioner Transaktioner • 12,145 

Tid Tid • 152 

 

Af tabel 1.3 fremgår beregningen på baggrund af data fra tabel 1.1 sammenholdt med 

beregningsmodellen. Beregningen er foretaget for et kvartal. 

Tabel 1.3 - Beregning 

 Del Parameter Pris Data Total i DKK 

Basisabonnement 
Løn 0,00449 14.650.949,74 65.782,76 

Regnskab 0,01251 14.650.949,74 183.283,38 

Variabel del 

Løn 
Lønregistre 64,25 380 24.415,00 

Tid 158 102 16.116,00 

Regnskab 

Kreditortransaktioner 24,29 511 12.412,19 

Debitortransaktioner 12,145 217 2.635,47 

Tid 152 165,8 25.201,60 

Total DKK (ekskl. systemomkostninger) 329.846,40 

 


