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Kapitel 1- Indledning  

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den generiske as-is situation på de centra-
le processer på de fem respektive områder: løn, personaleadministration, boghol-
deri- og regnskab, it-administration og rejseadministration.  
 
Der er tale om en større kortlægning af den typiske nuværende administration og 
den nuværende opgavefordeling/opgavesplit mellem de lokale brugere og de nu-
værende administrative funktioner. Det vil i praksis sige opgavesplittet mellem de 
lokale brugere og de nuværende administrative fællesskaber.  
 
Kortlægningen er sket i samarbejde med de arbejdsgrupper, der har været etable-
ret i forbindelse med analysen af en eventuel øget anvendelse af tværministerielle 
administrative servicecentre.  
 
Proceskortlægningen afspejler det typiske generiske forløb. Det betyder, at kort-
lægningen ikke repræsenterer én institution eller ministerområdes måde at gøre 
tingene på, og derfor vil ministerområderne kunne have alternative måder at vare-
tage opgaven på. På den anden side vil alle institutioner kunne genkende de cen-
trale elementer i et eller andet omfang.  
 
Bilaget er bygget op omkring de fem funktionelle områder. Der er inden for hvert 
område først en kort generel beskrivelse af området og de samlede aktiviteter. Det 
indledende afsnit har til formål at give et overblik over de centrale opgaver på 
områder, identificere de centrale aktører, synliggøre de centrale snitflader samt 
give en kort beskrivelse af den nuværende systemunderstøttelse på området  
 
Dernæst er der en mere detaljeret gennemgang af de største og mest relevante 
processer på området i forhold til en eventuel fremtidig reallokering af de admini-
strative opgaver. Der er en mere detaljeret kortlægning af mellem 3 og 13 centrale 
processer på de respektive områder.  
 
Det er hensigten, at disse kortlægninger skal indgå i det fremtidige arbejde med at 
standardisere og udvikle en fremtidig best practice på de respektive områder.  
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Kapitel 2 - Lønområdet 

Dette notat indeholder en afrapportering på hvorledes den typiske lønadministra-
tion foregår i dag. Formålet med denne afrapportering er at give en fælles ramme 
for hvilke opgaver, processer og aktører der er centrale på lønområdet samt hvil-
ken systemunderstøttelse, der findes på området i dag.  
 
Kortlægningen skal bidrage til at synliggøre opgaverne og snitfladerne mellem 
hvilke opgaver der efterfølgende kan varetages af et tværministerielt administrativt 
fællesskab og hvilke opgaver der fortsat skal være placeret lokalt. 
 
 
2.1 Metode 
Kortlægningen af den nuværende situation er indsamlet på en række workshops, 
skriftlige kilder og SLS specialister fra Økonomistyrelsen.  
 
 
Afholdelse af workshops 
Til lønsporet har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra for-
skellige ministerområder, der gennem deltagelse i 4 workshops, har bidraget til 
analysen. Arbejdsgruppen var repræsenteret ved: 
 
• Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) 
 
• Center for Koncernforvaltning (CFK), (Administrativt Fællesskab under 

Miljøministeriet) 
 
• KoncernØkonomi (KOEM), (Administrativt Fællesskab under Økonomi- 

og Erhvervsministeriet) 
 
• Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC), (Administrativt 

Fællesskab under Beskæftigelsesministeriet) 
 
• SKAT 
 
• Justitsministeriets departement 
 
• Fiskeridirektoratet 

 
Ud af de 7 repræsentanter er de 5 administrative fællesskaber. Der er altså tale om 
en arbejdsgruppe med en overvægt af deltagere, der kommer fra administrative 
fællesskaber eller har fællesskabslignende træk. 
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De fire workshops har været fortløbende og har mundet ud i følgende resultater i 
nævnte rækkefølge: opgaveoversigt, ressourceforbrug, procesbeskrivelse og work-
flows på udvalgte kerneprocesser, drøftelse af opgavesplit, forbedringstiltag og 
implementeringsstrategier.  
 
 
Opgavekortlægning  
Udarbejdelsen af opgavekortlægningen er baseret på følgende definitioner: 
 

• Område = Funktionelt område i en organisations administration (IT, HR, 
løn, økonomi, rejser etc.)  

 
•  Opgaver = Afgrænset del af et funktionelt område fx. lønudbetaling 

 
•  Processer = Overordnede arbejdsgange for en række underliggende akti-

viteter fx. variable ydelser   
 
• Aktiviteter = Underliggende trin der skal gennemføres for at udføre en 

proces  
 
 
Den udarbejde opgaveoversigt er på et relativt overordnet niveau. I workflow 
diagrammerne er de enkelte aktiviteter brudt ned i handlinger. Såfremt der på sigt 
skal implementeres et tværministerielt administrativt servicecenter, skal de enkelte 
handlinger på aktivitetsniveauet konkretiseres yderligere.  
 
 
Kerneprocesser 
Der er indledningsvist udvalgt et antal kerneprocesser, ud fra en forventning om, 
hvilke processer indenfor lønområdet, der er de mest ressourcekrævende. Af-
grænsningen har givet en mulighed for at gå mere i dybden med kerneprocesserne. 
Der er således udarbejdet workflows med tilhørende procesbeskrivelser på kerne-
processerne, som præsenteres i kapitel 8-19. Det er en form for nuværende bedst 
praksis blandt de deltagende institutioner, der er anvendt i kortlægningen af de 
nuværende processer. 
 
Til brug for udarbejdelsen af workflows er de vigtigste aktører indenfor lønområ-
det identificeret i fællesskab med arbejdsgruppen. De identificerede aktører dæk-
ker over en gruppe af aktører, som kan variere individuelt fra institution til institu-
tion. 
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2.2 Beskrivelse af lønområdet  
Lønområdet er opdelt i 7 opgaver: Lønudbetaling, Ferie og Fravær, Refusion, 
Fratrædelser, Lønsupport, Lønstyring og Øvrige.  

Lønområdets opgaver er reguleret og styret af de statslige overenskomster og in-
stitutionernes personalepolitik. Lønområdet er kendetegnet ved følgende struktu-
relle forhold: 
 
 

• Alle centraladministrationens institutioner anvender samme lønsystem – 
SLS. Der er områder i staten, der anvender andre lønsystemer fx. de stats-
lige selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område.  

 
• Der er ifølge Accenture rapporten ansat 203 årsværk i centraladministrati-

onen, som beskæftiger sig med lønadministration. Årsværk angivelsen i 
Accenture rapporten er dog ikke endegyldig, men illustrerer at løn er et re-
lativt lille administrativt område.  

 
• Der er i dag i 13 ud af 18 ministerområder dannet administrative fælles-

skaber på lønadministrationen. 
 
• De administrative fællesskaber på lønområdet er som oftest små målt i an-

tal årsværk 
 
 

Kort beskrivelse af opgaveoversigten   
Analysen af lønområdet har vist, at der kan udarbejdes en opgaveoversigt, som 
udover de nævnte opgaver består af 17 processer med dertil hørende aktiviteter. 
Opgaveoversigten er blevet valideret af arbejdsgruppen og udtrykker i overordne-
de termer, hvad lønområdet indeholder.  
 
Udarbejdelse af opgaveoversigten har dannet en fælles referenceramme for ar-
bejdsgruppen og har været en forudsætning for at kvalificere diskussionen om 
opgavesplittet. 
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Følgende tabel gengiver den fastlagte opgaveoversigt. 
 
 

Tabel 2.1 

Opgaveoversigt på lønområdet 

 

 Opgaver Processer Aktiviteter  

 

Lønudbetaling 

Ansættelse og oprettelse af 

medarbejder. 

Modtag og sagsbehandl 

bilag   

 

    Indtast og kontrollér data   

    Afvikl lønkørsel  

    Kontrollér lønkørsel  

 

  
Variable ydelser 

Modtag og sagsbehandl 

bilag   

 

    Indtast og kontrollér data   

    Afvikl lønkørsel  

    Kontrollér lønkørsel  

 

  

Ændringer og vedligehol-

delse af medarbejder data 

Modtag og sagsbehandl 

bilag   

 

    Indtast og kontrollér data   

    Afvikl lønkørsel  

    Kontrollér lønkørsel  

 

  
 

Opdatér PENSAB (ved tje-

nestemænd) 

 

 Ferie og fravær Ferie  og særlige feriedage  Tildel typer af ferieret  

 
  

Modtag og sagsbehandl 

bilag  

 

    Registrér data  

 

  
 

Indrapportér i SLS (f.eks. 

Ved ferie uden løn) 

 

 

  

 

Håndtér feriepengeforplig-

tigelse (automatisk eller 

manuel) 

 

   Omsorgsdage  Tildel typer af omsorgsret  

 

  
 

Modtag og sagsbehandl 

bilag   

 

    Registrér data  

 

  

Andre fravær tyrper, fx 

sygdom   

Modtag og sagsbehandl 

bilag   

 

    Registrér data  
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Tabel 2.1 (fortsat) 

Opgaveoversigt på lønområdet 

 

 Opgaver Processer Aktiviteter  

 Refusion Sygdoms refusion Anmeld sygdom  

    Refusionsanmeld   

    Registrer refusionsdata i SLS  

    Refusionsbetaling  

    Afslut sygdomsrefusion  

    Luk og afstem refusion   

   Barselsrefusion Modtag barselsoplysninger  

    Anmeld barselsorlov  

 

  
 

Kontrollér barselsoplysnin-

ger 

 

    Anmod refusion  

    Modtag og afstem refusion  

 

  
 

Modtag data om barselsvi-

kar 

 

    Indtast data og kontrollér   

 

  
 

Anmod refusion af barsels-

vikar 

 

    Modtag refusion for vikar  

    Ophør af barselsorlov   

 

  
Det sociale kapitel 

Modtag og sagsbehandl 

bilag   

 

    Indtast data og kontrollér   

    Afvikl lønkørsel  

    Kontrollér lønkørsel  

    Anmod refusion  

    Modtag og afstem refusion  

 

  
Ind og udlån 

Modtag og sagsbehandl 

bilag   

 

    Indtast og kontrollér data   

    Opkræv refuison  

    Modtag og afstem refusion   

    Udbatal refusion    
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Tabel 2.1 (fortsat) 

Opgaveoversigt på lønområdet 

 

     

 

Fratrædelser 
Afskedigelse og opsigelse 

Modtag og sagsbehandl 

bilag   

 

    Indtast og kontrollér data   

    Afvikl lønkørsel  

    Kolntrollér lønkørsel  

 

Lønsupport 

Henvendelser (Ikke beskre-

vet) Modtag henvendelser 

 

    Sagsbehandl  

    Rådgiv  

    Løs problem  

 

  

Information - hjemmeside, 

blanketter eller lignende. 

(Ikke beskrevet) 

Regitrer behov for informa-

tion  

 

    Udarbejd information   

    Opdatér information  

 

Lønstyring   

Løn rapportring  (Ikke be-

skrevet) Definér løn rapportbehov 

 

 

  
 

Udvikl lønrapporter udover 

standardrapporter 

 

    Distribuér rapporter  

 

  

Løn budgettering  (Ikke 

beskrevet) Indsaml datagrundlag 

 

    Udform skabelon   

    Lønsimuler  

    Udform budget  

 

Øvrige 

Beholdningsafstemning 

(ikke beskrevet) 

Kontrolér mellemregnings-

konti 

 

    Følg op på indbetalinger  

    Afstem konti  

 

  

Indlæsning af lønposter 

(ikke beskrevet) 

Indlæs lønfinansposter i 

Navision Stat 

 

 

  
 

Afstem lønfinansposter 

med uddata fra SLS 

 

 

  
 

Bogfør lønfinansposterne i 

Navision Stat 
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Processerne, der tilhører opgaverne Lønudbetaling, Ferie og fravær, Refusion og 
Fratrædelser, er udvalgt som kerneprocesser. Kerneprocesserne er dokumenteret 
med workflowdiagrammer og tilhørende procesbeskrivelser. De øvrige processer 
er beskrevet på et mere summarisk niveau i procesnotaterne. 
 
 
De centrale aktører  
Aktørerne på lønområdet omfatter i særdeleshed medarbejdere organisatorisk 
placeret i lønafdelingen. Der vil dog være et naturligt fagligt samspil med medar-
bejdere i regnskabsafdelinger og personaleafdelinger. Typisk vil en lønproces star-
te i personaleafdelingen og ende med regnskabsposter leveret til en regnskabsaf-
deling. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
Lønområdet er systemmæssigt præget af at staten anvender et centralt system – 
SLS. Det er Økonomistyrelsen, der har ansvaret for at drive og vedligeholdelse 
systemet i samarbejde med en underleverandør. Dette er modsat  økonomiområ-
det, hvor institutionen selv ejer og vedligeholder regnskabssystem (dog i samar-
bejde med Økonomistyrelsen).  
 
SLS primære mål er at sikre korrekt løn rettidigt. Det betyder, at institutionerne 
har andre systemer til at understøtte de processer, der støder op til lønområdets 
kerne opgave, lønudbetalingen.  
 
Her er det typisk forskellige tidsregistrerings- og HR systemer. Dette området er 
præget af en høj grad af decentrale løsninger dvs. der eksisterer ikke et fællesstats-
ligt tidsregistrerings- og HR system eller en fællesstatslig kravspecifikation af, hvad 
et sådant system skal indeholde. På samme måde er der heller ikke nogen fælles-
statslig systemunderstøttelse af lønstyringsopgaven. 
 
 
Observationer om variationer i forhold til de kortlagte processer 
Overordnet kunne de fleste institutioner identificere deres processer med opgave-
kortlægningen. De største variationer på tværs af lønenhederne er: 
 
• Antallet af kombination af personalekategorier, løndele og lokal aftaler. I for-

hold til processerne er der ikke tale om en decideret variation., men antallet af 
kombinationer mellem personalekategorier, løndele og lokale aftaler. Persona-
lekategorier svarer til de overenskomster som SLS skal håndtere og er dermed 
bestemmende for tillægstyper, særlige arbejdstidsregler etc. 

 
• Organisering af HR og Løn. For nogle institutioner ligger dele af lønproduk-

tionen i HR fx. SKAT hvor hele refusionsopgaven er lagt i HR. Samtidig er 
der en variation i om det administrative fællesskab varetager HR opgaven eller 
ej. 
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De efterfølgende kapitler indeholder en mere uddybende beskrivelse af de centrale 
kerneprocesser på lønområdet.  
 
 
2.3 Ansættelser   
Ansættelse og oprettelse af medarbejder er en del lønområdet og er en aktivitet 
under ”Lønudbetaling”. Processen ansættelse vedrører oprettelsen af nye lønre-
gistre i SLS og dermed en forudsætning for den senere lønanvisning.  
 
 
Beskrivelse af proces 
Selve processen ansættelse består af følgende 3 aktiviteter: 1 Modtag og sagsbe-
handl bilag, 2 Indtast og kontroller data, og 3 Kontroller lønkørsel. 
 
 

Figur 2.2 

Ansættelse 

 

 

 

Modtag og sagsbehandl bilag (handling 1-6): 

Lønafdelingen modtager ansættelsesdata fra den ansættende institutions persona-
leafdeling. Disse data kommer som et ansættelses brev og/eller i form af et bilag 
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med supplerende oplysninger. Lønafdelingen datostempler bilagsmaterialet. Her-
efter foretages en egentlig lønsagsbehandling, der består i at ”oversætte” de ind-
kommende bilag ift. SLS terminologi fx. personalekategori, løndele, lønkoder, 
kontering etc.  
 

Indtast og kontrollér data (handling 7 – 10) 

Efter sagsbehandling af de data der er kommet fra institutionen, skal den nyansat-
tes løndata registreres i SLS. Registreringen sker i to overordnede handlinger: Re-
gistrering og kontrol. Der skal være funktionsadskillelse mellem den, der registre-
rer løndata og den der frigiver lønnen til anvisning. 
Der er med andre ord en person som taster persondata i den ansattes lønregister 
og en anden person der kontrollerer om de indtastede data i SLS svarer over-
ens med de bilag, som lønafdelingen har modtaget fra institutionen.  
 
I nogle tilfælde køres der en løntest (lønsimulering) af de indtastede data, således 
at beregningsresultatet ses med det samme. Kontrollen samt beregningsresultatet 
kan give anledning til, at lønafdelingen opdager tastefejl. Når en evt. fejlindrappor-
tering/tastefejl opdages, kan den rettes i form af en ny indrapportering til SLS før 
lønkørslen.  
 
Selve lønkørslen sker automatisk to gange om måneden 
 

Kontrollér lønkørsel (handling 11-17) 

Efter lønkørslen udskrives uddata 198 fra SLS og sendes til lønafdelingen og insti-
tutionens personaleafdeling. Lønafdelingen i det administrative fællesskab kontrol-
lerer ved hjælp af uddata 198 output af lønkørslen ift. det registrerede i SLS. Insti-
tutionens personaleafdeling kontrollerer om medarbejderne har fået den rigtige 
løn. Karakteren af, hvad institutionen kontrollerer og hvor dybdegående denne 
kontrol er varierende. Der kan derfor i nogle situationer opstå en form for dob-
beltkontrol. Dette sker hvis personaleafdelingen og lønafdelingen ikke har klare 
skel mellem hvem der tjekker hvad og på baggrund af det ender med at de to af-
delinger kontrollere det samme.  
 
Ansvaret for, at den korrekte løn er blevet udbetalt, er i dag placeret hos instituti-
onen. Som følge af denne ansvarsfordeling og efter drøftelser med Rigsrevisionen, 
er det i Økonomistyrelsen nuværende retningslinier fastsat, at institutionen skal 
kontrollere uddata 198.  
 
Såfremt der opdages fejl ifm. gennemgangen af uddata 198 skal der igangsættes en 
fejlretningsproces, som typisk involverer flere parter (lønafdeling, institutionens 
personaleafdeling, betalingsformidler, den pågældende medarbejder etc.). Fejlret-
ning efter lønkørslen er derfor også langt mere tidskrævende end før lønkørslen. 
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Variationer  
Der er ikke blevet observeret væsentlige variationer i arbejdsprocessen blandt 
workshopdeltagerne. 
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Ansættelsesprocessen igangsættes med et ansættelsesbrev og/eller anden form for 
dokumentation for ansættelse.  
 
Der er i dag defineret datastrømme i ØDUP (Økonomistyrelsens data udvekslings 
punkt) til automatisk overførelse af data fra ekstern kilde til SLS. Fx tidsregistre-
ringssystem til SLS. Der er i dag stort set ikke nogen institutioner, der benytter sig 
af denne løsning. 
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Ansættelsen er en forudsætning for de øvrige dele af lønudbetalingsprocesserne. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
I tabel 1.2 er der vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af processen for 
ansættelser.  
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Tabel 2.3 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 Ansættelser Modtag og sagsbe-

handl bilag 

 

Ikke systematisk 

systemunderstøttet 

  

  Indtast og kontrol-

lér data  

 

SLS 

 

  

  Afvikl lønkørsel 

 

SLS 

 

  

  Kontrollér lønkørsel 

 

Uddata udskrives 

automatisk fra SLS, 

men kontrollen er 

Ikke systemunder-

støttet 

 

  

   

 
 
Det er i dag muligt at overføre data fra eksterne systemer via ØDUP og ind i SLS. 
Ved denne løsning er der mulighed for at få en fejlbesked retur fra ØDUP, så-
fremt data ikke kan modtages i SLS. Hvilket er med til at sikre at data er af en høj 
kvalitet.  
 
 
Snitflader til andre områder 
Da hele datagrundlaget er skabt i institutionernes personaleafdelinger er der en 
grænseflade til HR-området.  
 
 
2.4 Variable ydelser (månedlige løntilpasninger)  
Variabel ydelser er en del af lønudbetaling. Variable ydelser knytter sig til den del 
af lønproduktionen, som varierer i omfang og hyppighed. Et par eksempler herpå 
er timelønnede, hvis løn varierer alt efter antallet af timer og engangsvederlag, 
som varierer i hyppighed og størrelse. I SLS terminologi defineres variable ydelser 
som engangsløndele. 
 
Beskrivelse af proces 
Processen for variable ydelser består af følgende aktiviteter: 1. Modtag og sagsbe-
handl bilag, 2. Indtast og kontrollér data og 3. Kontrollér lønkørsel. 
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Figur 2.4 

Variable ydelser 

 

 

 
 

Modtag og sagsbehandl bilag (handling 1-7) 

Variable ydelses processen kan igangsættes på forskellige måder. Som beskrevet 
oven for så dækker variable ydelser over en række forskellige ydelser. Eksempelvis 
ved timelønnet, der vil antallet af timer ændre sig fra måned til måned eller ved et 
vederlag skal der muligvis kun udbetales en enkelt gang.  
 
I procesdiagrammet ovenfor er der taget udgangspunkt i timeløn. Her vil persona-
leafdelingen modtage en rapport over godkendte timer for de timelønnede fra den 
pågældende institution. Herefter sendes de godkendte antal timer til lønafdelingen, 
som sagsbehandler.  
 
Herefter er processen lig processen for ansættelser. 
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Indtast og kontrollér data (handling 8 – 11) 

Aktiviteten er identisk med den tilsvarende for ansættelser - Se afsnit 8.1.2 i pro-
cesnotat 1 ”Ansættelser”. 
 
Efter sagsbehandling af de data der er kommet fra institutionen, skal den variable 
ydelse registreres i SLS. Registreringen sker i to overordnede handlinger: Registre-
ring og kontrol. Der skal være funktionsadskillelse mellem den, der registrerer 
løndata og den der frigiver lønnen til anvisning. 
 
Registreringen af de variable ydelser fremgår af inddatalisten på linje med alle an-
dre registreringer i SLS. Inddatalisten anvendes til at kontrollere om de indtastede 
data i SLS svarer overens med de bilag, som lønafdelingen har modtaget fra insti-
tutionen.  
 
I nogle tilfælde køres der en løntest (løn-simulering) af de indtastede data, således 
at beregningsresultatet ses med det samme. Kontrollen samt beregningsresultatet 
kan give anledning til, at lønafdelingen opdager tastefejl. Når en evt. fejlindrappor-
tering/tastefejl opdages, kan den rettes i form af en ny indrapportering til SLS.  
 

Kontrollér lønkørsel (handling 12-20) 

Se afsnit 8.1.3 i procesnotat 1 ”Ansættelser” 
 
Efter lønkørslen udskrives uddata 198 fra SLS og sendes til lønafdelingen og insti-
tutionens personaleafdeling. Lønafdelingen i det administrative fællesskab kontrol-
lerer ved hjælp af uddata 198 output af lønkørslen ift. det registrerede i SLS. Insti-
tutionens personaleafdeling kontrollerer om medarbejderne har fået den rigtige 
løn.  
 
Karakteren af, hvad institutionen kontrollerer og hvor dybdegående denne kon-
trol er varierende. Der kan derfor i nogle situationer opstå en form for dobbelt-
kontrol. Dette sker hvis personaleafdelingen og lønafdelingen ikke har klare skel 
mellem hvem der tjekker hvad og på baggrund af det ender med at de to afdelin-
ger kontrollere det samme.  
 
Ansvaret for, at den korrekte løn er blevet udbetalt, er i dag placeret hos instituti-
onen. Som følge af denne ansvarsfordeling og efter drøftelser med Rigsrevisionen, 
er det i Økonomistyrelsen nuværende retningslinier fastsat, at institutionen skal 
kontrollere uddata 198.  
 
Såfremt der opdages fejl ifm. gennemgangen af uddata 198 skal der igangsættes en 
fejlretningsproces, som typisk involverer flere parter (lønafdeling, institutionens 
personaleafdeling, betalingsformidler, den pågældende medarbejder etc.). Fejlret-
ning efter lønkørslen er derfor også langt mere tidskrævende end før lønkørslen. 
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Variationer  
Der er ikke blevet observeret væsentlige variationer i arbejdsprocessen blandt 
workshopdeltagerne. 
 
Dog kan en lille variation være at lønafdelingen selv trækker data til variable ydel-
ser fra tidsregistreringssystemet.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
En stor del af de variable ydelser omhandler løndele, der er knyttet til de ansattes 
tidsforbrug f.eks. timeløn, over-/merarbejde, nattillæg etc. Til denne type anven-
des tidsregistreringsdata typisk fra deciderede tidsregistreringssystemer. En anden 
type af variable ydelser er knyttet til de tillæg som er resultatet af de decentrale 
løbende lønforhandlinger, der sker i institutionerne. I forhold til denne type vari-
able ydelser er datagrundlaget skabt i forskellige typer af HR systemer. Med for-
skellige typer af HR systemer menes alt fra Word dokumenter til deciderede HR 
systemer fx SAP HR. Derudover findes der en række andre typer af variable ydel-
ser som er understøttet af forskellige systemer. 
 
Der er i dag defineret datastrømme i ØDUP (Økonomistyrelsens data udvekslings 
punkt) til automatisk overførelse af data fra ekstern kilde til SLS. Der er i dag stort 
ikke nogen institutioner, der benytter sig af denne løsning. Det er her de instituti-
oner der anvender ØDUP har nytte af opkoblingen. 
 
De institutioner der benytter sig af løsningen bruger primært denne løsning ved 
variable ydelser. Erfaringerne er at udvikling af systemet har været dyrt, men de 
drift besparelser der er kommet har været store.   
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Der er en række af de øvrige lønprocesser, der kan udløse en variabel ydelse fx 
ferie uden løn, udbetaling af uforbrugt ferie etc. 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er personaleafdelinger i de servicerede institutio-
ner og lønafdelingen i det administrative fællesskab.   
 
Gennemsnitlig fylder variable ydelser 24 % af lønafdelingernes samlede tid, dog 
dækker dette over et spænd på 14 % til 32 %. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen variable ydelser. Den store mængde af data kommer typisk fra eksterne syste-
mer såsom tidsregistreringssystemer og bliver herefter indtastet i SLS.  
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Tabel 2.6 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 Variable ydelser Modtag og sagsbe-

handl bilag 

 

Ikke systematisk 

systemunderstøttet 

  

  Indtast og kontrol-

lér data  

 

SLS 

 

  

  Afvikl lønkørsel 

 

SLS 

 

  

  Kontrollér lønkørsel 

 

Uddata udskrives 

automatisk fra SLS, 

men kontrollen er 

Ikke systemunder-

støttet 

 

  

   

 
 
 
Det skal pointeres at det er muligt at overføre data fra eksterne systemer via 
ØDUP og ind i SLS. Et eksempel på et eksternt system kan være et tidsregistre-
ringssystem. På den vis undgår man dobbeltindtastning og der er mulighed for at 
få en fejlbesked retur fra ØDUP, såfremt data ikke kan modtages i SLS. 
 
 
Snitflader til andre områder 
Da hele datagrundlaget langt i høj grad bliver skabt som følge af den decentrale 
lønforhandling, personalepolitikken og medarbejdernes tidsforbrug er der en 
grænseflade til HR-sporet.  
 
 
2.5 Ændringer og vedligeholdelse af medarbejderdata  
Ændringer og vedligeholdelse af medarbejderdata dækker over den løbende pro-
ces med at ændre lønregistre i SLS. Ændringer kan være forårsaget af forskellige 
begivenheder i institutionen f.eks. en omklassificering, hvor en medarbejder går 
fra at være indplaceret som fuldmægtig til at blive specialkonsulent. Derudover er 
aktiviteten for håndtering af tjenestemandspensioner medtaget under ændringer af 
medarbejderdata. 
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Beskrivelse af proces 
Processen for ændringer og vedligeholdelse af medarbejderdata består af følgende 
aktiviteter: 1. Modtag og sagsbehandl bilag, 2. Indtast og kontrollér data, 3. Kon-
trollér lønkørsel. og 4. Opdatér PENSAB. 
 
 

Figur 2.7 

Ændringer af medarbejderdata 

 

 
 

 
 

Modtag og sagsbehandl bilag (handling 1-7) 

Ændringer og vedligeholdelse af medarbejderdata igangsættes ved at der sker en 
ændring i medarbejderens lønforhold f.eks. omklassificering, varige tillæg, barsels-
orlov etc. Personaleafdelingen sender besked i form af bilag til lønafdelingen om 
ændringer i medarbejderens lønforhold. Herefter vil der ske en sagsbehandling af 
det modtagende bilagsmateriale ift. registrering i SLS. 
 
Herefter følger processen for variable ydelser og ansættelser. 
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Indtast og kontrollér data (handling 8-11) 

Aktiviteten er identisk med den tilsvarende for ansættelser - Se afsnittet om ”An-
sættelser”. 
 
Efter sagsbehandling af de data der er kommet fra institutionen, skal den nyansat-
tes løndata registreres i SLS. Registreringen sker i to overordnede handlinger: Re-
gistrering og kontrol. Der skal være funktionsadskillelse mellem den, der registre-
rer løndata og den der frigiver lønnen til anvisning. 
 
Der er med andre ord en person, som taster persondata i den ansattes lønregister 
og en anden person, der kontrollerer om de indtastede data i SLS svarer over-
ens med de bilag, som lønafdelingen har modtaget fra institutionen.  
 
I nogle tilfælde køres der en løntest (lønsimulering) af de indtastede data, således 
at beregningsresultatet ses med det samme. Kontrollen samt beregningsresultatet 
kan give anledning til, at lønafdelingen opdager tastefejl. Når en evt. fejlindrappor-
tering/tastefejl opdages, kan den rettes i form af en ny indrapportering til SLS før 
lønkørslen.  
 
Selve lønkørslen sker automatisk to gange om måneden 
 

Kontrollér lønkørsel (handling 12-16) 

Aktiviteten er identisk med den tilsvarende for ansættelser - Se afsnit 8.1.3 i afsnit 
procesnotat 1 ”Ansættelser”. 
 
Efter lønkørslen udskrives uddata 198 fra SLS og sendes til lønafdelingen og insti-
tutionens personaleafdeling. Lønafdelingen i det administrative fællesskab kontrol-
lerer ved hjælp af uddata 198 output af lønkørslen ift. det registrerede i SLS. Insti-
tutionens personaleafdeling kontrollerer om medarbejderne har fået den rigtige 
løn. Karakteren af, hvad institutionen kontrollerer og hvor dybdegående denne 
kontrol er varierende. Der kan derfor i nogle situationer opstå en form for dob-
beltkontrol. Dette sker hvis personaleafdelingen og lønafdelingen ikke har klare 
skel mellem hvem der tjekker hvad og på baggrund af det ender med at de to af-
delinger kontrollere det samme.  
 
Ansvaret for, at den korrekte løn er blevet udbetalt, er i dag placeret hos instituti-
onen. Som følge af denne ansvarsfordeling og efter drøftelser med Rigsrevisionen, 
er det i Økonomistyrelsen nuværende retningslinier fastsat, at institutionen skal 
kontrollere uddata 198.  
 
Såfremt der opdages fejl ifm. gennemgangen af uddata 198 skal der igangsættes en 
fejlretningsproces, som typisk involverer flere parter (lønafdeling, institutionens 
personaleafdeling, betalingsformidler, den pågældende medarbejder etc.). Fejlret-
ning efter lønkørslen er derfor også langt mere tidskrævende end før lønkørslen. 
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Opdatér PENSAB (handling 21) 

Såfremt institutionen har eller har haft tjenestemænd i sin medarbejderportefølje 
bliver PENSAB automatisk løbende opdateret, bl.a. fra SLS. PENSAB er et pen-
sionsalderberegningssystem, som optæller pensionsalder for aktive tjenestemands-
ansatte.  
 
 
Variationer  
Der blev ikke identificeret væsentlige variationer i processen ændringer af medar-
bejderdata. Dog er der varierende grad standardisering i forbindelse med indhent-
ning af data fra institutionernes personaleafdelinger.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Ændringer i medarbejderdata i SLS er typisk resultat af den decentrale lønfor-
handling fx. omklassificeringer, tillæg etc. eller øvrige begivenheder i ansættelses-
forløbet f.eks. orlov. 
 
Den typiske datakilde er blanketter enten elektronisk eller papirbaserede.  
 
Der er i dag defineret datastrømme i ØDUP til automatisk overførelse af data fra 
ekstern kilde til SLS. Der er i dag stort ikke er nogle institutioner, der benytter sig 
af denne løsning. 
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Der er relation til andre processer, der medfører ændringer i medarbejderens løn-
register fx. barselsorlov. 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er personaleafdelinger i de servicerede institutio-
ner og lønafdelingen i det administrative fællesskab.   
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen for ændringer af medarbejderdata. 
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Tabel 2.8 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 Ændringer og vedligeholdelse af medar-

bejderdata. 

Modtag og sagsbe-

handl bilag 

 

Ikke systematisk 

systemunderstøttet  

  

  Indtast og kontrollér 

data  

 

SLS 

 

  

  Afvikl lønkørsel 

 

SLS 

 

  

  Kontrollér lønkørsel 

 

Uddata udskrives 

automatisk fra SLS, 

men kontrollen er 

Ikke systemunder-

støttet 

 

  

   

 
 
 
Det skal pointeres at det er muligt at overføre data fra eksterne systemer via 
ØDUP og ind i SLS. På den vis undgår man dobbeltindtastning og der er mulig-
hed for at få en fejlbesked retur fra ØDUP, såfremt data ikke kan modtages i SLS. 
 
 
Snitflader til andre områder 
Datagrundlaget dannes i institutionernes personaleafdeling, der er dermed en snit-
flade til HR-området. 
 
 
2.6 Ferie og Fravær  
Ferie og fravær opgaven indeholder, registrering af den ferie og fravær som med-
arbejderen afholder. Opgaven er opdelt i tre processer, ferie og særlig feriedage, 
omsorgsdage og andre fraværsdage fx sygdom. Store dele af processerne er meget 
lig hinanden, men dette afsnit fokuserer på ferie og særlige feriedage, som er den 
proces, der bruges mest tid på ud af de tre processer.  
 
Processen dækker over de aktiviteter der er ved ferie og særlige feriedage. Dog er 
langtidssygdom, barsel og andre former for fravær, som kræver refusioner, be-
handlet som særskilte processer.  
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Ferie og fravær er et område, hvor der med fordel er noget af processen der kan 
blive liggende lokalt. Det vil sige, at det er ikke sikkert, at der vil opnås en effekti-
visering ved at samle hele opgaven i et fællesskab. Medmindre der kommer en 
løsning med fuld integration i mellem systemerne. Det vil sige, at efter at det, der 
er tastet i det lokale tidsregistreringssystem, er godkendt, bliver der automatisk 
sendt til ferie fraværssystemet, hvorefter at Økonomistyrelsen hvert kvartal sørger 
for at sende data til Danmarks Statistik og til ISOLA.  
 
Derudover dannes der nogle lønkoder i SLS, som gør at feriepengeforpligtigelsen 
bliver nedskrevet i SLS og Navision Stat. Det er også her at de store effektivise-
rings potentialer ligger. Hvis systemerne automatisk udveksler informationer med 
hinanden, fjerner det nogle af de aktiviteter der er i en lønafdeling i forbindelse 
med ferie og fravær.   
 
 
Kort beskrivelse af (generisk) proces  
Når en lønafdeling arbejder med særlige feriedage, sygdom, omsorg i forbindelse 
med barsel og barn syg er det obligatorisk at benytte ferie fraværssystemet. Det vil 
sige medmindre at institutionen/lønafdelingen har fået dispensation til at bruge et 
andet system, så skal lønafdelingen bruge ferie fraværssystemet.  
 
Årsagen er at der er krav om at særlige feriedage, sygdom, omsorg i forbindelse 
med barsel og barn syg skal indrapporteres til Danmarks Statistik og Personalesty-
relsens ISOLA system (Informationssystem om løn og ansættelsesvilkår) som 
udarbejder statistikker om løn og ansættelses vilkår i staten. De lønafdelinger, der 
har fået dispensation af Personalestyrelsen til ikke at benytte sig af ferie fraværssy-
stemet skal indgå en aftale med Personalestyrelsen om overlevering af data om løn 
og ansættelses forhold, således at disse tal stadig indgår i statistikkerne.  
 
Der eksisterer to modeller til at arbejde med ferie og særlige feriedage, alt efter 
hvilket system institutionen benytter. Vi har dette notat valgt at beskrive proces-
sen hvor ferie og fraværssystemet benyttes – model A.    
 
 
Beskrivelse af proces 
Ferie og særlige feriedage består af følgende aktiviteter: 1. Tildel typer af ferieret, 
2. Modtag og sagsbehandl bilag, 3. Registrér data, 4. Indrapportér i SLS, 5. Hånd-
tér feriepengeforpligtigelse.  
 
Omsorgsdage består af følgende aktiviteter: 1. Tildel typer af omsorgsret, 2. Mod-
tag og sagsbehandl bilag, 3. Registrér data.  
 
Andre fraværs typer består af følgende: 1. Modtag og sagsbehandl bilag, 2. Re-
gistrér data. 
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Ferie og særlige feriedage (Model A) 
 

Figur 2.9 

Ferie og særlige feriedage 

 

 
 

 

Tildel typer af ferieret (handling 1-4) 

Lønafdelingen trækker en rapport fra institutionens lokale tidsregistreringssystem 
eller ferie regnskab. Derefter taster lønafdelingen ferieretten ind i ferie fraværssy-
stemet. Ferie fraværssystemet sender automatisk data om ferie ret til SLS. SLS 
modtager information om ferieret og fordeler det ud på medarbejderne.   
 

Modtag og sagsbehandl bilag (handling 5 -11) 

Denne aktivitet starter med, at en medarbejder godkender deres ferie eller fravær i 
et lokalt tidsregistreringsystem, som derefter sendes til godkendelse hos en chef 
eller en personaleansvarlig. Når godkendelsen er sket bliver tidsregistrerings data-
ene sendt til lønafdelingen.  Enten modtager lønafdelingen materialet fra persona-
leafdelingen eller også har lønafdelingen adgang til selv, at trække dataerne ud fra 
tidsregistreringssystemet.  Når materialet er modtaget, sagsbehandler lønafdelin-
gen på materialet og sender det retur til personaleafdelingen hvis materialet ikke er 
korrekt.  
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Registrér data (handling 12-13 og 16) 

Efter at materialet er sagsbehandlet, indtaster lønafdelingen de godkendte ferie og 
særlige feriedage i ferie fraværssystemet. Når Ferie og særlige feriedage er tastet i 
ferie /Fravær, sendes disse data automatisk til SLS. SLS kan justere i forhold til 
den ferieret, der er blevet tildelt og nedskrevet feriepengeforpligtigelsen. Herefter 
sendes disse data til institutionens økonomisystem i form af en løn finanspost.  
 

Indrapportér i SLS (handling 14-15) 

Hvis der skal fortages reguleringer af en medarbejders løn fx ferie uden løn, skal 
det tastes særskilt i SLS, således at medarbejderen får mindre udbetalt. Derefter 
skal der fortage en almindelig lønkontrol som ved alle lønkørsler se evt. afsnittet i 
ansættelsesnotatet afsnit 8.1.2 og 8.1.3  
 
 
Variationer  

• I ovenstående er der beskrevet en model for håndtering af ferie og særlige 
feriedage, men der eksistere flere variationer. Som skrevet tidligere er det 
et krav fra Personalestyrelsen af de benytter ferie fraværssystemet, men det 
er muligt at institutionen/lønafdelingen kan søge dispensation til at benyt-
te deres eget system. Processen om en lønafdeling benytter sig af ferie fra-
værssystemet eller om de benytter sig af et lokalt system er meget ens. 
Forskellen er om statistik oplysningerne automatisk bliver overført til 
ISOLA/Danmarks Statistik og at feriepengeforpligtigelsen bliver overført 
til SLS, beregnet og ført videre til økonomisystemet (ferie fraværssyste-
met) eller om det skal gøres manuelt hvert kvartal (andre systemer). 

 
• I nogle institutioner er det ikke lønafdelingen der ansvaret for at taste ferie 

og fravær i ferie fraværssystemet, men ude lokalt. Det vil sige at der kan 
være en sekretær eller lignede der har ansvaret for at taste fraværsdage ind 
i systemet. Dette kan være en udfordring da der er mange lokalt der ikke 
er oplært ordentligt i systemet og derfor laver mange fejl eller mangelfulde 
oplysninger. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget estimat over hvor 
meget tid der bliver brugt lokalt med at taste disse data ind. 

 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Indgår i afsnit 8.1  
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Nogle af de processer der er i ferie og fravær kan have en relation til refusions-
processen. Fx sygdom kan efter en periode gå over til langtidssygdom og derfor 
indgå i refusionsprocessen.  Det samme kan gøre sig gældende for andre fraværs-
typer og omsorg.  
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De centrale aktører 
De centrale aktører i ferie fraværs processen: 

• Medarbejder 
• Personaleafdeling 
• Lønafdelingen 
• Personalestyrelsen 

 
 
Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen Ferie og fravær. Den store mængde af data kommer typisk fra eksterne syste-
mer såsom tidsregistreringssystemer og bliver herefter indtastet i ferie fraværssy-
stemet og/eller SLS.  
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Tabel 2.10 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 Ferie og særlige feriedage Tildel typer af ferieret 

 

Ferie fravær eller 

Institutionens 

lokale system 

 

  

  Modtag og sagsbehandl bilag  

 

Ikke systematisk 

systemunderstøttet 

 

  

  Registrér data 

 

Ferie /Fravær eller 

Institutionens 

lokale system 

 

  

  Indrapportér i SLS (f.eks. Ved 

ferie uden løn) 

 

SLS 

 

  

  Håndtér feriepengeforpligti-

gelse (automatisk eller manuel) 

 

Ferie /Fravær eller 

Institutionens 

lokale system 

 

  

 Omsorgsdage  Tildel typer af omsorgsret 

 

 Ferie /Fravær eller 

Institutionens 

lokale system 

 

   

  Modtag og sagsbehandl bilag   

 

Ikke systematisk 

systemunderstøttet 

 

  

  Registrér data 

 

Ferie /Fravær eller 

Institutionens 

lokale system 

 

  

 Andre fravær typer, fx sygdom Modtag og sagsbehandl bilag   

 

 Ikke systematisk 

systemunderstøttet 

 

   

  Registrér data 

 

Ferie /Fravær eller 

Institutionens 

lokale system 
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Snitflader til andre områder 
Data grundlaget bliver skabt lokalt enten via en HR afdeling eller lignede. Derfor 
er der en snitflade til HR-området. Ligeledes når data i forbindelse med ferie og 
fravær er tastet i SLS, skal ferie pengeforpligtigelsen nedskrives i økonomisystemet 
og derfor er der ligeledes en snitflade til Økonomiområdet.    
 
 
2.7 Sygdom og sygdomsrefusion   
Sygdomsrefusion indeholder registrering af langtidssygdom og indhentning af 
refusion. Der er fokus på de dele, der er i forhold til sygdomsrefusion, og delt op i 
tre processer: 1. Sygdom påbegyndelse, 2. Refusionsanmodning, 3. Sygdom op-
hør/afslutning. 
 
De generelle aktiviteter er: Sygemelding i ferie fravær, Anmeldelse af sygdom, 
Refusionsanmodning, Forhåndsregistrering af refusionsanmodning i SLS, Refusi-
onsindbetaling, Afstem og reguler i SLS, Afslutning af sygemelding i ferie fravær, 
Lukning af refusionsindbetaling. 
 
Nedenstående beskrives de 3 arbejdsprocesser for sygdomsindberetning og refu-
sionsindhentning.  
 
 
Sygdomsrefusion 
En sygemelding kan have forskelligt indhold fra gang til gang. Oftest vil det dreje 
sig om en kortere sygeperiode på et par dage eller en langtidssygemelding, hvor en 
medarbejder er fuldtidssyg. Derudover kan der forekomme forskellige variationer, 
af deltidssygemeldinger som skal håndteres individuelt. 
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Sygdom påbegyndelse: 
 

Figur 2.11 

Sygdom påbegyndelse 

 

 
 

 
 

Anmeld sygdom (handling 1 – 9) 

En sygdomsmelding starter ved, at en medarbejder melder sig syg. Herefter regi-
streres sygemeldingen, som oftest i et tidsregistreringssystem. Besked om syge-
meldingen sendes videre til personaleafdelingen. Ved sygdomsforløb på mere end 
fjorten dage sendes besked til lønafdelingen den fjortende dag. Flere institutioner 
benytter tidsregistreringssystemer til at styrer langtidssygemelding blandt andet 
ved mailagent o.l. En mailagent er en funktion i tidsregistreringssystemet der au-
tomatisk sender en mail, hvis en medarbejder har været registreret som syg i 14 
dage. 
 
Personaleafdelingen kan indgå aftaler om deltidssygemeldinger. En deltidssyge-
melding kan både være en ændring i en eksisterende langtidssygemelding samt en 
ny indberetning. Efter endt sagsbehandling i personaleafdelingen gives der besked 
til lønafdelingen samt fremsendes dokumentation. 
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På baggrund af de sygemeldinger der er indkommet taster løn afdelingen sygemel-
dingerne ind i ferie/fraværssystemet.  
 

Refusions anmeld (handling 10-11) 

Efter at langtidssygdommen er registreret i Ferie fravær udarbejdes der en anmel-
delse vedrørende refusion af lønudbetalinger som sendes til kommunen. Lønafde-
lingen går ind på Virk.dk og udfylder anmeldelse (DP201) senest 4 uger efter me-
darbejderens 1. fraværsdag. Hermed er anmeldelsen foretaget. 
 
 
Refusionsanmodning (kvartals eller månedsvis): 
 

Figur 2.12 

Refusionsanmodning  

 

 
 

 
 

Refusions anmeld (handling 1-6) 

Refusionsanmodninger udarbejdes og udsendes fra lønafdelingerne. Der er lidt 
forskel på, hvor ofte der sendes refusionsanmodninger. Det sker både måneds- og 
kvartalsvis, men som oftest månedsvis. Der udsøges refusionsemner i Ferie / Fra-
vær, og de ansøgte refusioner som endnu ikke er indbetalte udsøges i SLS. Ud fra 
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de udsøgte emner går man ind på virk.dk og udfylder en ”DP202” blanket som 
sendes automatisk til refusionsudbetaleren. 
 

Registrer refusions data i SLS (handling 18-24) 

Når refusionsanmodningen er udarbejdet på virk.dk registreres der i SLS det an-
søgte beløb (forhåndsregistrerer). Derefter kommer de indtastede beløb på en 
inddataliste, som kontrolleres af en anden lønmedarbejder end den der har tastet 
beløbene. Det vil sige at det en kontrol som ligger før lønkørslen. I denne kontrol 
tjekkes om det der står på inddatalisten stemmer overens med de bilag der er 
modtaget. 
 

Refusionsbetaling (handling 7-17) 

På et tidspunkt udmønter refusionsudbetaleren den ansøgte refusion, som indbe-
tales på institutionens bankkonto. Regnskabsafdelingen afstemmer det indkomne 
beløb med det registrerede i regnskabssystemet. Hvis beløbet er identisk med det 
anmodet beløb udlignes tilgodehavende i regnskabssystemet. Hvis beløbet ikke er 
identisk afventer regnskabsafdelingen udligningen fra SLS hvorefter det udlignes i 
regnskabssystemet. Efter endt afstemning giver regnskabsafdelingen besked til 
lønafdelingen om det indbetalte refusionsbeløb. 
 
Når lønafdelingen modtager besked om et indbetalt refusionsbeløb kontaktes 
refusionsudbetaleren og/eller beløbet korrigeres i SLS hvis beløbet ikke stemmer 
overens med det ansøgte. Såfremt beløbet bliver korrigeret, overføres det til regn-
skabssystemet ved næste lønkørsel. Hvis det indbetalte beløb stemmer overens 
med det ansøgte lukkes refusionsanmodningen og der udarbejdes en refusions-
oversigt, som sendes til personaleafdelingen. De har således mulighed for at fore-
tage en opfølgning på de ansøgte beløb. 
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Sygdom ophør/afslutning: 
 

Figur 1213 

Sygdomsophør/afslutning 

 

 
 

 
 

Afslut sygdomrefusion (handling 1-7 og 19-20) 

Personaleafdelingen giver besked om et sygdomsforløbs ophør til lønafdelingen. 
Lønafdelingen udarbejder afsluttende refusionsanmodning samt slutreference på 
Virk.dk. Dette sendes til refusionsgiveren som behandler refusionsanmodningen 
samt slutreference. Refusionsgiveren sender brev til medarbejderen vedrørende 
ophør af refusionsforløb.  
 
Når refusionsanmodningen og slutreferencen er udarbejdet på virk.dk går man ind 
i SLS og indrapportere det ansøgte beløb samt sygdoms ophør i Ferie/Fravær. 
Herefter følger den almindelig kontrolprocedure inden lønkørslen. 
 

Lukning og afstem refusion (handling 8-18) 

På et tidspunkt udmønter refusionsudbetaleren den ansøgte refusion, som indbe-
tales på institutionens bankkonto. Regnskabsafdelingen afstemmer det indkomne 
beløb med det registrerede i regnskabssystemet. Hvis beløbet er identisk med det 
anmodet beløb udlignes tilgodehavende i regnskabssystemet. Hvis beløbet ikke er 
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identisk afventer regnskabsafdelingen udligningen fra SLS hvorefter det udlignes i 
regnskabssystemet. Efter endt afstemning giver regnskabsafdelingen besked til 
lønafdelingen om det indbetalte refusionsbeløb. 
 
Når lønafdelingen modtager besked om et indbetalt refusionsbeløb kontaktes 
refusionsudbetaleren og/eller beløbet korrigeres i SLS hvis beløbet ikke stemmer 
overens med det ansøgte. Såfremt beløbet bliver korrigeret, overføres det til regn-
skabssystemet ved næste lønkørsel. Hvis det indbetalte beløb stemmer overens 
med det ansøgte lukkes refusionsanmodningen og der udarbejdes en refusions-
oversigt, som sendes til personaleafdelingen. De har således mulighed for at fore-
tage en opfølgning på de ansøgte beløb. 
 
 
Variationer  
Der er forskellige arbejdsgange vedrørende anmeldelser af sygdom og refusions-
anmodninger. Det er muligt både, at sende en papirblanket med anmeldelsen 
og/eller refusionsanmodning samt at benytte elektroniske blanketter gennem 
Virk.dk. Størstedelen af de statslige institutioner benytter Virk.dk da arbejdspro-
cesserne er betydelige nemmere herved. 
 
Vedrørende forhåndsregistreringen i SLS er der ligeledes variationer mellem insti-
tutionerne da det ikke er alle der foretager en forhåndsregistrering. 
 
Ligeledes er det forskelligt hvem der foretager registreringerne i Ferie-/Fravær i 
institutionerne samt hvornår i forløbet det sker.   
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
 
Relation til andre processer inden for området 
Der er relation til processerne under ferie og fravær. 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er: 
 
• Medarbejder 
• Personaleafdelingen 
• Regnskabsafdelingen 
• Refusionsgiveren (kommune) 
• Lønafdelingen 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
Til at understøtte registrering af sygdom og indhentning af refusion benyttes en 
række systemer. Personaleafdelingen benytter en række Office produkter, SLS, 
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Ferie/ Fravær. Lønafdelingen benytter SLS, Ferie/ Fravær samt Virk.dk og regn-
skabsafdelingen benytter et regnskabssystem. 
 
 

Tabel 2.14 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 Sygdomsrefusion Anmeld sygdom Ferie/ Fravær  Tidsregistrerings-

system. 

 

 

  Refusionsanmeld  Webbaseret blan-

ket på virk.dk 

 

 

  

 

  Registrer refusionsdata i SLS SLS 

 

   

  Refusionsbetaling Nemkonto, Navi-

sion (eller andet 

regnskabssystem), 

SLS 

 

   

  Afslut sygdomsrefusion SLS 

 

   

  Luk og afstem refusion  Navision (eller 

andet regnskabssy-

stem), SLS 

 

   

   

 
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er snitflader til Økonomiområdet når refusionen modtages og til HR-området 
da det er personaleafdelingen der har kontakten til medarbejderen og derved 
kommer til at fungere som opdragsgivere i forhold til både sygemelding som refu-
sionsanmodning. 
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2.8 Barselsrefusion   
Barselsrefusion er en del lønområdet. Refusion af barsel omfatter alle de aktivite-
ter og handlinger, der skal varetages af lønafdelingen ved barselsorlov. Fra bar-
selskontrakter, ansættelse af vikarer til refusion af både orlov og vikar.   
 
Barselsrefusion er en proces, der fylder meget i det arbejde, som laves i en lønaf-
deling. Årsagen er, at det er tidkrævende og kompleks proces. Derfor har er bar-
selsprocessen opdelt i 4 processer: 
 
• Oprettelse af barsel  
• Løbende opfølgning ved barsel  
• Ansættelse af vikar  
• Afslutning af barsel 
 
 
Barselsrefusion 
 

Figur 2.15 

Barselsrefusion 
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Modtag barselsoplysninger (handling 1-8) 

Et barselsforløb starter med, at medarbejderen informerer sin leder om sin gravi-
ditet eller et ønske om at afholde orlov i forbindelse med barsel. Medarbejderens 
leder informerer personaleafdelingen om medarbejderens ønske om, at afholde 
orlov. Personaleafdelingen udarbejder et barselsbrev og/eller en refusions doku-
mentation. Denne dokumentation sendes til lønafdelingen.  
 
Lønafdelingen modtager dokumentationen og sagsbehandler dokumentationen. 
Hvis dokumentationen ikke er i orden sendes det retur til personaleafdelingen 
som så retter op på de fejl og mangler der er i dokumenterne. 
 

Anmelde barselsorlov (9-15) 

Når refusionsdokumenterne er i orden fra personaleafdelingen, anmelder lønafde-
lingen den kommende barselsorlov hos kommunen for at gøre opmærksom på, at 
der vil komme en ansøgning af refusion. Dette sker ved at lønafdelingen udfylder 
en blanket på internetsiden virk.dk1. Blanketten kaldes en dp 401 (dagpenge). Når 
blanketten er udfyldt på nettet bliver blanketten automatisk sendt videre til kom-
munen. Efter at lønafdelingen har udfyldt blanketten på virk.dk, skal lønafdelin-
gen indrapportere orlovsperioden i SLS og derefter frigive til kontrol af de æn-
dringer der er lavet i SLS.  
 
Alle de indrapporteringer/ændringer der sker i SLS, registreres på en inddataliste. 
Inddatalisten anvendes, når det skal kontrolleres om de indtastede data 
i SLS svarer overens med de bilag som lønafdelingen har modtaget fra institutio-
nernes personaleafdelinger. Kontrollen sker af en anden lønmedarbejder end den, 
der har tastet i SLS – det vil sige, at det ikke er den samme medarbejder der regi-
strerer og kontrollerer.  
 
I nogle tilfælde køres der en løntest (løn-simulering) af de indtastede data, således 
at beregningsresultatet ses med det samme. Kontrollen samt beregningsresultatet 
fra løntesten kan give anledning til, at lønafdelingen opdager tastefejl. Når en evt. 
fejlindrapportering/tastefejl opdages, kan den rettes i form af en ny indrapporte-
ring til SLS, som derefter på ny bliver tjekket på inddatalisten.   
 
Lønkørsel sker automatisk to gange om måneden.   

                                                 
1 https://www.virk.dk/VirkPortal/site/VirkViser/sygedagpenge.aspx 
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Kontroller barselsoplysninger (handling 16-28) 

Efter lønkørslen bliver der udskrevet et uddata 198 som sendes til både lønafde-
lingen og til personaleafdelingen. På uddata 198 tjekkes der om det er den korrek-
te løn der er udbetalt til medarbejderne. På workshoppen blev der diskuteret om 
der er behov for, at både lønafdelingen og personaleafdelingen kontrollerer udda-
ta 198. Se evt. ansættelsesprocessen for yderligere argumentation for den dobbelte 
kontrol efter lønkørslen.  
 
Når den barselsansøgende/orlovsansøgende medarbejder har født skal en kopi af 
fødselsattesten sendes til personaleafdelingen, som derefter udarbejder den ende-
lige barselsaftale som sendes i kopi til lønafdelingen som dokumentation for star-
ten på orlovsperioden.  
 
 
Løbende opfølgning  

Figur 2.16 

Løbende opfølgning 
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Anmod om refusion (handling 1-8) 

De nuværende barselsregler giver mulighed for at udarbejde meget forskellige 
barselsaftaler samt mulighed for at der løbende sker ændringer i aftalen. Der er på 
baggrund af de mange løbende ændringer behov for tæt opfølgning. Det vil sige, 
at lønafdelingen skal registrere ændringer i forhold til barselsorloven, på baggrund 
af den barsels aftale/barselskontrakt der er lavet imellem personaleafdelingen og 
medarbejderen. Hver gang der bliver lavet en ændring i SLS i forbindelse med en 
orlovsændring går processen over og bliver den samme som ved almindelige løn-
udbetaling. Det vil sige med kontrol før og efter lønkørsel.  
 
Hvert kvartal skal lønafdelingen lave en opfølgning af om orloven stadig afholdes 
og om der derfor stadig skal ansøges om refusion fra kommunen. Dette gør lø-
nafdelingen ved at udfylde en blanket på virk.dk som hedder dp 402. Når blanket-
ten er sendt af sted, modtager kommunen refusionsanmodningen. 
 
Kommunen sender efterfølgende et brev til den medarbejder der har orlov for, at 
få bekræftet medarbejderens afholdelse af orlov. Medarbejderen modtager refusi-
onsopgørelsen fra kommunen og skal returnere den i underskrevet stand til kom-
munen. Når kommunen modtager brevet frigives refusionen fra kommunen. Det-
te sker ved at kommunen overfører refusionsbeløbet til institutionens nemkonto.  
 

Modtag og afstem refusion (handling 9-19) 

Regnskabsafdelingen modtager refusionerne i banken og registrer det i deres regn-
skab. Hvis beløbet er identisk med anmodningen udlignes beløbet på de retmæs-
sige konti i regnskabsafdelingens økonomisystem. Hvis beløbet ikke er identisk 
med anmodningen, afventer regnskabsafdelingen på udligning fra SLS, før det 
registreres i økonomisystemet. Regnskabsafdelingen sender besked til lønafdelin-
gen om, at der er blevet indbetalt refusion. 
 
Når lønafdelingen modtager besked om et indbetalt refusionsbeløb kontaktes 
refusionsudbetaleren og/eller beløbet korrigeres i SLS hvis beløbet ikke stemmer 
overens med det ansøgte. Såfremt beløbet bliver korrigeret, overføres det til regn-
skabssystemet ved næste lønkørsel. Hvis det indbetalte beløb stemmer overens 
med det ansøgte lukkes refusionsanmodningen og der udarbejdes en refusions-
oversigt, som sendes til personaleafdelingen. De har således mulighed for at fore-
tage en opfølgning på de ansøgte beløb. 
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Ansættelse af vikar: 
 

Figur 2.17 

Ansættelse af vikar 

 

 
 

 
 
En ansættelse af en vikar er meget lig med en ansættelse af en almindelig medar-
bejder.  
 

Modtag data om barselsvikar (handling 1-7) 

Der kommer data fra personaleafdelingen om at en vikar er ansat. Disse data 
kommer som et ansættelsesbrev eller i form af et bilag. Kvaliteten af dette bilag 
kan svinge meget fra personaleafdeling til personaleafdeling. Alt efter detaljerings-
graden af den information som kommer fra personaleafdelingen, kan den tid som 
lønafdelingen bruger på sagsbehandling svinge meget. Med sagsbehandling menes 
der, at udvælge den rette overenskomst, lønkoder, personkategori, pension, tillæg 
og lignende. Denne aktivitet indeholder modtagelse af data, sagsbehandling af 
data, skaffe yderlige data. 
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Indtast data og kontrollere (handling 8-12) 

Lønafdelingen indrapportere ansættelse data i SLS og derefter frigive til kontrol af 
de ændringer der er lavet i SLS.  
 
Alle de indrapporteringer/ændringer der sker i SLS, registreres på en inddataliste. 
Inddatalisten anvendes, når det skal kontrolleres om de indtastede data 
i SLS svarer overens med de bilag som lønafdelingen har modtaget fra institutio-
nernes personaleafdelinger. Kontrollen sker af en anden lønmedarbejder end den, 
der har tastet i SLS – det vil sige, at det ikke er den samme medarbejder der regi-
strerer og kontrollerer. I nogle tilfælde køres der en løntest (løn-simulering) af de 
indtastede data, således at beregningsresultatet ses med det samme. Kontrollen 
samt beregningsresultatet fra løntesten kan give anledning til, at lønafdelingen 
opdager tastefejl. Når en evt. fejlindrapportering/tastefejl opdages, kan den rettes 
i form af en ny indrapportering til SLS, som derefter på ny bliver tjekket på indda-
talisten.   
 
Lønkørsel sker automatisk to gange om måneden. Når lønkørslen er kørt, udskri-
ves uddata 198 og uddata 795-796, som sendes til lønafdelingen og til personale-
afdelingen.  
 

Anmod refusion af barselsvikar (handling 13-20) 

Kontrollen efter lønkørslen, kan bestå af flere kontroller. Kontrollen sker på bag-
grund af et uddata 198 og på 795-796 som bliver sendt til lønafdelingen og i man-
ge tilfælde også til institutionens personaleafdeling. Uddata 198 tjekkes for at me-
darbejderne har fået den rigtige løn. Hvorimod uddata 795 -796 bruges til at se 
om der skal søges refusion af vikarer eller lignende.  
 
Der fortages en kontrol på baggrund af uddata 198 både i personaleafdelingen og i 
lønafdelingen. I nogle tilfælde er det den samme kontrol der foregår to gange og 
andre gange er det forskellige kontroller. Denne problematik blev diskuteret på 
workshop 2, se evt. diskussionen i proces notatet om ansættelser.  
 
På baggrund af de oplysninger der er i uddata 795-796 udfylder lønafdelingen et 
ansøgningsskema til barselsfonden om refusion af løn til vikaren. Ansøgningen er 
en blanket som udfyldes på Økonomistyrelsens hjemmeside.  
 
Når ansøgningen til barselsfonden er udfyldt forhåndsregistrere lønafdelingen den 
refusion som de påregner at modtage fra barselsfonden. 
 
Barselsfonden sagsbehandler ansøgningen og hvis ansøgningen er ok, frigiver 
barselsfonden refusionen og sætter dem ind på institutionens nemkonto.  
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Modtag refusion for vikar (handling 21- 31) 

Regnskabsafdelingen modtager refusionerne i banken og registrer det i deres regn-
skab. Hvis beløbet er identisk med anmodningen udlignes beløbet på de retmæs-
sige konti i regnskabsafdelingens økonomisystem. Hvis beløbet ikke er identisk 
med anmodningen, afventer regnskabsafdelingen på udligning fra SLS, før det 
registreres i økonomisystemet. Regnskabsafdelingen sender besked til lønafdelin-
gen om, at der er blevet indbetalt refusion. 
 
Når lønafdelingen modtager besked om et indbetalt refusionsbeløb kontaktes 
refusionsudbetaleren og/eller beløbet korrigeres i SLS hvis beløbet ikke stemmer 
overens med det ansøgte. Såfremt beløbet bliver korrigeret, overføres det til regn-
skabssystemet ved næste lønkørsel. Hvis det indbetalte beløb stemmer overens 
med det ansøgte lukkes refusionsanmodningen og der udarbejdes en refusions-
oversigt, som sendes til personaleafdelingen. En refusionsoversigt indeholder op-
lysninger om hvilke refusioner der er blevet indbetalt og hvilke der mangler at 
komme ind. Personaleafdelingen har således mulighed for at foretage en opfølg-
ning på de ansøgte beløb. 
 
Afslutning af barsel: 
 

Figur  2.18 

Afslutning af barsel 
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Ophør af barselsorlov (handling 1-3) 

Når barselsorloven ophører giver medarbejderen besked til personaleafdelingen, 
som giver beskeden videre til lønafdelingen. Derefter igangsætter lønafdelingen 
den almindelige løn og ophører med, at søge refusion hos kommunen og Øko-
nomistyrelsen for den pågældende orlov/vikar.  
 
 
Variationer  
Det er ikke alle institutioner der benytter Virk.dk. Det vil sige af de institutioner 
der ikke benytter virk.dk bliver løbende inddraget i kommunikationen mellem 
medarbejder og kommunen. Når blanketten er udfyldt på virk.dk bliver blanketten 
automatisk sendt videre til kommunen. Kommunen overtager derfra den kom-
munikation der er imellem kommune og medarbejderen. Det vil sige de data som 
kommunen har behov for, ordner kommunen selv, i stedet for at inddrage lønaf-
delingen. 
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Intet yderligere at bemærke 
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Ved ansættelse af barselsvikar er der relation til ansættelse, ændring og vedligehol-
delses- og ferie-/fraværsprocessen. 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er: 
 

• Personaleafdelingen  
• Lønafdelingen 
• Medarbejderen 
• Regnskabsafdelingen  
• Kommunen  
• Barselsfond (Økonomistyrelsen) 
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Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen for barselsrefusion. 
 
 

Tabel 2.19 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 Modtag barselsoplysninger Ikke systematisk 

systemunderstøttet   

 

 Anmeld barselsorlov Webbaseret blan-

ket på virk.dk   

 

 Kontrollér barselsoplysninger Ikke systematisk 

systemunderstøttet   

 

 Anmod refusion Webbaseret blan-

ket på virk.dk   

 

 Modtag og afstem refusion Nemkonto, Navi-

sion (eller andet 

regnskabssystem), 

SLS   

 

 Modtag data om barselsvikar Ikke systematisk 

systemunderstøttet   

 

 Indtast data og kontrollér SLS    

 Anmod refusion af barselsvikar Webbaseret blan-

ket på virk.dk  

 

 Modtag refusion for vikar Nemkonto, Navi-

sion (eller andet 

regnskabssystem), 

SLS  

 

 

Barselsrefusion 

Ophør af barselsorlov SLS   

   

 
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er snitflader til Økonomiområdet når refusionen modtages og til HR-området 
da det er personaleafdelingen der har kontakten til medarbejderen og derved 
kommer til at fungere som opdragsgivere i forhold til både barselsaftale som refu-
sionsanmodning. 
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2.9 Social kapitel   
Social kapitel dækker over de processer, der er i lønafdelingen i forbindelse med fx 
fleks- og skånejob samt projekt springbræt. Det vil sige, det dækker både ansættel-
se, løbende refusions søgning og afslutning på processen.  
 
Oprettelse af Sociale kapitel er den samme som en oprettelse på en almindelig 
medarbejder. Social kapitel er opdelt i 3 processer: 
 
• Påbegyndelse  
• Løbende (kvartalvis) 
• Afslutning  
 
 
Socialt kapitel 
 

Figur 2.20 

Social kapitel 
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Modtag og sagsbehandl bilag (handling 1-5)  

Når personaleafdelingen beslutter sig for at ansætte en medarbejder under det 
sociale kapitel skal der indgås en aftale med den ansvarlige myndighed.   
 
Når aftalen er indgået med den ansvarlige myndighed, sender personaleafdelingen 
oplysninger til lønafdelingen om, at den pågældende medarbejder er ansat og hvil-
ken ordning personen er ansat under.  
 
Lønafdelingen sagsbehandler de indkommende bilag  
 

Indtast data og kontroller (handling 6) 

På baggrund af de sagsbehandlede bilag oprettes medarbejderen i SLS. Processen 
ved oprettelse af medarbejder den samme som ved almindelig ansættelse jf. afsnit 
8.1.  
 



47 

Løbende kvartalvis: 
 

Figur 2.21 

Social kapitel (fortsat) 

 

 
 

 
 

Anmod refusion (handling 1-8 og 10-11) 

Den kvartalvise opfølgning starter med, at der på baggrund af lønkørslen bliver 
udskrevet uddata 893. Uddata 893 indeholder informationer om de medarbejdere 
der er ansat under beskæftigelsesordningen. Det vil sige, hvilke medarbejdere, 
antal timer, udbetalt løn og lignende informationer. Uddata 893 bliver sendt til 
lønafdelingen som gennemgår uddata. Der udarbejdes en refusionsskrivelse på 
baggrund af uddata 893.  
 
Refusionsskrivelsen sendes til den pågældende refusionsgiver. Inden for det socia-
le kapitel skal der tages hensyn til, at der skal søges refusioner forskellige steder. 
Der skal eksempelvis udfyldes en ansøgning til arbejdsformidlingen, en blanket på 
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Økonomistyrelsens hjemmeside og en ansøgning på virk dk, som skal til kommu-
nen.   
Ved projekt springbræt er det Jobcentre der skal søges refusion hos, ved skånejob 
er det hos kommunen, refusion til fleksjob søges hos Fleksfonden. Fleksfonden 
ligger i Økonomistyrelsen.  
 
Refusionsgiverne (Kommunen, Jobcentre og Fleksfonden) modtager og behand-
ler refusionsskrivelsen/blanketter. Refusionen udmøntes på baggrund af refusi-
onsanmodning.  
 

Modtagelse af refusion (handling 9 og 12-22) 

Når kommunen, Fleksfonden eller AF(Jobcenter) har frigivet refusionen overfø-
res den til institutionen nemkonto.  
 
Regnskabsafdelingen afstemmer det indkomne beløb med det registrerede i regn-
skabssystemet. Hvis beløbet er identisk med det anmodet beløb udlignes tilgode-
havende i regnskabssystemet. Hvis beløbet ikke er identisk afventer regnskabsaf-
delingen udligningen fra SLS hvorefter det udlignes i regnskabssystemet. Efter 
endt afstemning giver regnskabsafdelingen besked til lønafdelingen om det indbe-
talte refusionsbeløb. 
 
Når lønafdelingen modtager besked om et indbetalt refusionsbeløb kontaktes 
refusionsudbetaleren og/eller beløbet korrigeres i SLS hvis beløbet ikke stemmer 
overens med det ansøgte. Såfremt beløbet bliver korrigeret, overføres det til regn-
skabssystemet ved næste lønkørsel. Hvis det indbetalte beløb stemmer overens 
med det ansøgte lukkes refusionsanmodningen og der udarbejdes en refusions-
oversigt, som sendes til personaleafdelingen. De har således mulighed for at fore-
tage en opfølgning på de ansøgte beløb. 
 
Hvis betalingen ikke er modtager er det lønafdelingen ansvar at sende en rykker til 
den eksterne insitution der skal give refusionen. 
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Afslutning: 
 

Figur 2.22 

Social kapitel (afslutning) 

 

’  

 

 
 
Når en fleksjobber stopper eller lignende, sender personaleafdelingen besked til 
lønafdelingen om, at lønnen skal ophøre. Derfra er det samme proces som ved 
fratrædelse, se evt. procesnotat om fratrædelser. 
 
 
Variationer  
Det er ikke alle institutioner der benytter Virk.dk. Det vil sige af de institutioner 
der ikke benytter virk.dk bliver løbende inddraget i kommunikationen mellem 
medarbejder og kommunen. Når blanketten er udfyldt på virk.dk bliver blanketten 
automatisk sendt videre til kommunen. Kommunen overtager derfra den kom-
munikation der er imellem kommune og medarbejderen. Det vil sige de data som 
kommunen har behov for, ordner kommunen selv, i stedet for at inddrage lønaf-
delingen. Der kan ligeledes være variation i opgavesnittet mellem Lønafdelingen 
og personaleafdelingen. 
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Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Indgår i afsnit 2.1 
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Ved ansættelse af fleksjobber e.l. er der relation til ansættelseprocessen, se delno-
tat nr. 1. Ved den løbende opfølgning er der relation til processen ændring og 
vedligehold. Der er ligeledes relation til afskedigelse og opsigelsesprocessen, se 
delnotat 9. 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er: 
 
 

• Medarbejder 
• Personaleafdelingen  
• Lønafdelingen  
• Refusionsgiverne (f.eks. Kommuner, Arbejdsformidlinger, Fleksfonden 

(ØS)) 
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Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen for ”Det sociale kapitel”.  
 
 
Tabel 2.23 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer 

 

Modtag og sagsbehandl bilag   

Ikke systematisk sy-

stemunderstøttet 

 

 

 
Indtast data og kontrollér  

SLS 

 
 

 
Afvikl lønkørsel 

SLS 

 
 

 

Kontrollér lønkørsel 

Uddata udskrives au-

tomatisk fra SLS, men 

kontrollen er Ikke 

systemunderstøttet 

 

 

 

Anmod refusion 

Webbaseret blanket på 

virk.dk 

 

 

 

Det sociale kapitel 

Modtag og afstem refusion 

Nemkonto, Navision 

(eller andet regnskabs-

system), SLS 

 

 

  

 
 
Snitflader til andre områder 
Der er snitflader til Økonomiområdet når refusionen modtages og til HR-området 
da det er personaleafdelingen der har kontakten til medarbejderen og derved 
kommer til at fungere som opdragsgivere i forhold til både indgåelse af aftaler 
som refusionsanmodning 
 
 
2.10 Indlån og udlån af medarbejdere  
Ind og udlån af medarbejder dækker over administrationen ved at en institution 
låner eller udlåner en medarbejder, der er statsligansat, til at udfører arbejde for 
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sig. Denne proces eksisterer kun i nogle de repræsenterede lønafdelinger fra work-
shoppen.    
 
Indlån og udlån af medarbejdere omfatter de processer, som der er i lønafdelingen 
når en medarbejder skifter mellem to institutioner for en periode.   
 
Der er meget forskel på, hvor mange ind og udlån en institution har, og der er 
derfor også meget forskel på om en lønafdeling har ind og udlåns processer. Der 
er mange institutioner, der ikke arbejder med dette.  
 
 
Beskrivelse af proces 
Når en medarbejder udlånes til anden institution får medarbejderen stadig løn af 
den organisation som de udlånes fra. Det vil sige at den organisation der udlåner 
medarbejderen skal have refusion af medarbejderens løn i den periode hvor de er 
ulånt. De aktiviteter som der foregår i lønafdelingen, i forbindelse med ind og 
udlån, er begrænset, men dog meget vigtige da der kan være mange penge at hen-
te.  
 
De to processer, udlån og indlån af medarbejder bliver forklaret hver for sig, selv-
om de begge er simple.  
 
Udlån består af følgende aktiviteter: 1. modtag og sagsbehandl bilag, 2. indtast og 
kontrollér data og 3. modtag refusion. 
 
Indlån består af følgende aktiviteter: 1. modtag og sagsbehandl og 2. modtag og 
afstem refusion.  
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Udlån af medarbejder  
 

Figur 2.24 

Udlån af medarbejder 

 

 
 

 
 

 Modtag og sagsbehandle  

Denne aktivitet er den samme som i alle andre processer hvor der modtages bilags 
materiale fra personaleafdelingen om at en medarbejder er lånt ud. 
 

Indtast og kontrollér data (handling 1-2) 

I aktiviteten indrapportering giver personaleafdelingen, lønafdelingen besked når 
en medarbejder udlånes. Lønafdelingen modtager informationen og indrapporte-
rer udlånet i SLS via en bestemt opsætning i SLS. 
 

Modtag refusion (3-8) 

Kvartalvis følger lønafdelingen op på, hvilke medarbejdere der er udlånt. På bag-
grund af dette udarbejder lønafdelingen breve om refusion på de medarbejdere 
der er udlånt. Den eksterne institution, der har lånt medarbejderen modtager refu-
sion anmodning og sagsbehandler. Det vil sige, at de tjekker om alle data er kor-
rekte. Derefter overfører den eksterne institution refusions beløbet til nemkon-
toen til den institution der har udlånt medarbejderen. 
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Regnskabsafdelingen i den institution der har udlånt medarbejderen, modtager 
refusionen i deres regnskabssystem. Når refusionen er registreret sendes der en 
besked til lønafdelingen om, at refusionen er blevet indbetalt.  
 
 
Indlån af medarbejder 
 

Figur 2.25 

Indlån af medarbejder 

 

 
 

 
 

Modtag og sagsbehandl (handling 1-2) 

Personaleafdelingen sender oplysninger til lønafdelingen om, at en medarbejder er 
indlånt. Disse oplysninger modtages i lønafdelingen, dato stemples og arkiveres.  
 

Udbetal refusion (Handling 3-4) 

Når perioden er gået eller hvert kvartal, sendes en refusion anmodning til den 
institution der har lånt medarbejderen. Institutionen modtager refusions anmod-
ningen og udbetaler refusionen til den institution medarbejderen kommer fra.  
 
 
Variationer  
Der er ikke noteret noget.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Der indgår to former for data i processerne. Den ene er information om at en 
medarbejder er ind eller udlånt. Denne information kommer fra personaleafdelin-
gen og kan komme i forskellige formater alt efter hvilke institution det kommer 
fra.  
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Den anden form for data er oplysninger om at refusionen er modtaget. Disse data 
kommer fra økonomiafdeling som har modtaget pengene på institutionens nem-
konto.  
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Denne proces har ikke en sammenhæng til andre processer inden for området. 
 
 
De centrale aktører 
 

• Personale afdelingen  
• Lønafdelingen  
• Regnskabsafdelingen 
• Ekstern institution 

 
 
Systemunderstøttelsen på området  
 
 
Tabel 2.26 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer 

 

Modtag og sagsbehandl bilag   

Ikke systematisk sy-

stemunderstøttet 

 

  

 
 Indtast og kontrollér data 

 SLS 

 
  

 

 Opkræv refusion 

 Webbaseret blanket 

på virk.dk 

 

  

 

 Modtag og afstem refusion 

 Nemkonto, Navision 

(eller andet regnskabs-

system) 

 

  

 

Ind og udlån 

 

 

 

 

 Udbetal refusion   

 Nemkonto, Navision 

(eller andet regnskabs-

system) 
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Snitflader til andre områder 
Ind og udlån af medarbejder kan i bevirker at der vil være proces inden for øko-
nomiområdet, når der skal udbetales og modtages refusion.  
 
 
2.11 Opsigelser og afskedigelser  
Opsigelser og afskedigelser er en del lønområdet, under opgaven Fratrædelser. 
Fratrædelse dækker over den proces, som er i lønafdelingen når en medarbejder 
holder op. Det dækker både fratrædelser ved medarbejdere, der siger op, bliver 
sagt op eller går på pension. 
 
 
Beskrivelse af proces 
Processen for opsigelser og afskedigelser består af følgende aktiviteter: 1. Modtag 
og sagsbehandl bilag, 2. indtast og kontrollér data og 3 kontrollér lønkørsel  
 

Figur 2.27 

Fratrædelse 
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Modtag og sagsbehandl bilag (handling 1-6) 

Ved opsigelser og fratrædelser sker der en bilagsmodtagelse og sagsbehandling i 2 
steps: 
 

a) Lønafdelingen modtager en besked fra institutionens personaleafdeling 
om at en medarbejder opsiges eller fratræder. Ved månedslønskørslen 
markeres at den pågældende medarbejder fratræder sin stilling med en 
slutdato. 

 
b)  Ved den efterfølgende timelønskørsel opgøres evt. ferie, særlige feriedage, 

omsorg, pension etc. 
 

Indtast og kontrollér data (handling 7 – 10)  

På linje med ovenstående vil dette også ske i 2 steps: 
 

a) Ved månedslønskørslen markeres på det pågældende lønregister en slutda-
to. 

 
b)  Ved timelønskørslen opgøres ferie, særlige feriedage etc. 

 
 
Disse registrering vil fremgå af inddatalisten som bruges til kontrol inden løn-
kørslen. 
 

Kontrollér lønkørsel (handling 11 – 16) 

Selve kontrollen op imod uddata 198 er den samme som for ansættelser og variab-
le ydelser. Typisk er man dog især opmærksom på om lønnen faktisk er stoppet 
og regulering af ferie, særlige feriedage etc. er foretaget korrekt. 
 
 
Variationer  
Workshopdeltagerne var enige om den ovenfor beskrevne arbejdsproces. Der er 
dog forskel på hvorledes man vælger at foretage reguleringen af ferie, særlige fe-
riedage etc. Hvis man vælger at foretage hele reguleringen af ferie, særlige ferieda-
ge etc. ved månedskørslen og ikke ved den efterfølgende timelønskørsel kan der 
opstå problemer med opgørelsen af medarbejdernes ferie, særlige feriedage etc.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Informationer om opsigelser og afskedigelser kommer fra institutionernes perso-
nale afdelinger. Det samme gælder ift. opgørelsen af ferie, særlige feriedage etc. 
som skal anvendes til timelønskørslen efter at medarbejder er fratrådt sin stilling. 
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Relation til andre processer inden for området 
Der er relationer til processen ferie og fravær ved opgørelsen af ferie, særlige fe-
riedage etc. 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører er lønafdelingen og personaleafdelingen. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen opsigelser og afskedigelser.  
 
 
 
Tabel 2.28 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer 

 
Modtag og sagsbehandl bilag 

 

Ikke systematisk sy-

stemunderstøttet  

 

 

 Indtast og kontrollér data  

 

SLS 

 
 

 Afvikl lønkørsel 

 

SLS 

 
 

 

Opsigelser og afskedigelser 

Kontrollér lønkørsel 

 

Uddata udskrives au-

tomatisk fra SLS, men 

kontrollen er Ikke 

systemunderstøttet 

 

 

  

 
 
Snitflader til andre områder 
Der er en snitflade til HR området, da det er personaleafdelingerne, der giver be-
sked om fratrædelser. 
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2.12 Lønsupport   
Lønsupport opgaven dækker over to processer. Den ene proces er alle henvendel-
ser og sagsbehandling af henvendelser. Det vil sige alle de henvendelser, der 
kommer til en lønafdelingen, uanset om de kommer på mail, telefon eller person-
ligt. Den anden proces er den tid som lønafdelingen bruger på at udarbejde in-
formation til lønmodtager eller institutionen.  
 
 
Beskrivelse af proces 
Lønsupport er en opgave som alle lønafdelinger har. I nogle lønafdelinger er sup-
portfunktionen mere organiseret end andre. Det vil sige at de har en lønsupport 
som har åbent i bestemt tidsrum og hvor lønmedarbejderne skiftes til at håndtere 
henvendelser. I andre lønafdelinger kan personaleafdelingen eller medarbejderen 
henvende sig, som de har lyst.  
 
I dette afsnit beskrives processen for en lønafdeling som ikke har et organiseret 
arbejdsgang i forbindelse med lønsupport, da vi i projektgruppen har en formod-
ning om, at det er de færreste lønafdelinger, der har en organiseret lønsupport.  
 
 
Henvendelser: 

Modtag henvendelser  

Henvendelser fra kunden kan modtages på flere måder. Henvendelsen kan kom-
me på mail, telefon, brev eller personligt. De fleste af henvendelserne kommer 
gennem telefonen. (se evt. effektiv lønadministration i staten, resultater og ten-
denser fra februar 2005). Når henvendelsen modtages er det oftest den lønmedar-
bejder der får henvendelsen som tager sig af sagen.  
 

Sagsbehandl 

Lønmedarbejderen sætter sig ind i sagen og sagsbehandler. Sagsbehandling dækker 
over de handlinger der er knyttet til at kunne løse en sag. Fx skal relevante doku-
menter findes frem, andre information skal findes, der tolkes på evt. regler, viden 
udveksle med kollegaer og lignende.   
 

Rådgivning 

Rådgivning handler om, at lønmedarbejderne supportere og rådgiver kunden. Det 
vil sige at hvis kunden selv har mulighed for at løse problemet med hjælp fra lø-
nafdelingen. lønmedarbejderen hjælper kunden videre. Fx rådgivning til hvordan 
medarbejderen kan se hvor mange særlige feriedage, der er opsparet. 
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Løs problem 

I de situationer hvor det er henvendelser der skal løses i SLS eller systemer som 
kunden ikke har adgang til, udfører lønafdelingen opgaven. Hvis lønafdelingen 
ikke kan løse det kontakter de Økonomistyrelse eller CSC for yderligere informa-
tion/hjælp til at løse problemet.  
 
 
Information – hjemmeside, blanketter eller lignende 

Registrer behov for information  

Lønafdelingen registrer at der er et behov for at lave information bl.a. på bag-
grund af henvendelsesmønstre eller ændring, som kan skabe en masse spørgsmål. 
Dermed kan lønafdelingen foregriber problemet og minimere henvendelserne.  
 

Udarbejd information  

Aktiviteten udarbejd information indeholder handlinger som udføres når informa-
tionen skal udarbejdes. Fx indhentning af baggrundsmateriale, skrive information, 
test af evt. blanketter og lignende.  Denne aktivitet indeholder også det element at 
publicere den information der er udarbejdet på hjemmesider, intranet, vejlednin-
ger eller lignende. 
 

Opdatér information  

Opdatér information, dækker over handlinger som at opdatere vejledninger, 
hjemmesider, intranet og lignende. Formålet med dette er at minimere henvendel-
se, fejl og for at yde en god service.  
 
Variationer  
 
• Enkelte lønafdelinger har organiseret en lønsupport hvor der er et tidsrum 

hvor kunden kan henvende sig. Der er organiseret vagtplaner til pasning af 
telefoner og et system som håndterer når der kommer sager på mail, som 
kan bruges til at sende sager rundt og overholde evt. svar tider. Dette af-
hænger også af volumen af henvendelser. Hvis lønsupporten er organiseret 
vil handlingerne i processen være lidt anderledes end beskrevet ovenfor.  

 
• Noget af rådgivningen kan ofte også ligge i personale afdelingen alt efter 

personaleafdelingens kompetencer.    
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Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
De data der indgår i processerne er ofte data fra kunden, tidsregistreringssystem, 
ferie fravær, SLS, pension eller lignende alt efter hvad henvendelsen drejer sig om.   
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Der kan være relationer til alle processerne inden for området, alt efter hvad hen-
vendelsen handler om. 
 
 
De centrale aktører 
 

• Lønafdelingen  
• Medarbejder/HR afdelingen (kunden) 
• Regnskabsafdelinger 
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Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen for lønsupport. På dette område eksistere der ikke så meget fælles for lønad-
ministrationerne.   
 
 
 
Tabel 2.29 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer 

 Modtag henvendelser 

Office parken eller tilsva-

rende system, et tele-

fonsystem evt. et lokalt 

sagsbehandlingssystem 

  

 
Sagsbehandl 

SLS 

 
  

 
Rådgiv  

SLS 

 
  

 

Henvendelser 

Løs problem 

Uddata udskrives au-

tomatisk fra SLS, men 

kontrollen er Ikke 

systemunderstøttet 

 

  

 Information – hjemmeside, 

blanketter eller lignende 

Registrér behov for informati-

on 

Ikke systematisk sy-

stemunderstøttet 
  

 
 

Udarbejd information 

 

Ikke systematisk sy-

stemunderstøttet 
  

 

 Opdatér information 

Lokalt system til at 

arbejde med hjemmesi-

der og linende, 

 

  

 
 
Snitflader til andre områder 
Der eksisterer i høj grad snitflader til både økonomiafdelingen og personaleafde-
lingen, men det er ikke en bestem proces. Derfor kan Økonomiområdet og HR - 
området, begge være både kunder og den hjælpe med at løse problemet. 
 
 
2.13 Lønrapportering og lønbudgettering   
Lønrapportering og lønbudgettering er begge dele af opgaven lønstyring.  
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Lønrapportering indeholder handlingerne:  
 
• Definer lønrapportbehov,  
• udvikle lønrapporter udover standardrapporter og  
• Distribuer lønrapporter.  
 
 
Lønbudgettering indeholder handlingerne:  
 
• Indsamle datagrundlag 
• udforme skabeloner 
• lønsimuler og 
• udforme budget 
 
 
Variationer  
Der er stor variation i hvor og hvordan de to beskrevet opgaver ligger. Nogle ste-
der foregår begge opgaver i personaleafdelingerne, andre steder levere lønafdelin-
gerne grunddata til personale eller økonomiafdelingerne og endelig er der steder 
hvor lønafdelingen forestår begge opgaver. 
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Data genereres som oftest i lønafdelingen, med input fra økonomi- og/eller per-
sonaleafdelingen. 
 
Relation til andre processer inden for området 
Der er ikke identificeret nogen 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er løn, personale og økonomiafdelingerne.   
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Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen for lønrapportering. Som det ses eksistere der er et bredt udvalg af muligheder 
for at systemunderstøtte denne del af processen.  
 
 
Tabel 2.30 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer 

 

Definér løn rapportbehov Ikke systematisk sy-

stemunderstøttet  

 

  

 Udvikl lønrapporter udover 

standardrapporter 

Diverse rapporterings 

front-end værktøjer 

(Crystal, Targit, excel 

etc) 

 

  

 

Lønrapportring   

Distribuér rapporter Ikke systematisk sy-

stemunderstøttet, dog 

anvendes Reporting 

services, Targit, Crystal 

Enterprise 

  

 Løn budgettering Indsaml datagrundlag Diverse systemer (Ud-

træk fra SLS, excel 

regneark, SOL etc) 

 

 

  Udform skabelon  Ikke systematisk sy-

stemunderstøttet  

 

  

  Lønsimuler Excel, SOL eller andre 

lignede 

 

  

  Udform budget Excel, Navision Stat, 

SOL og andre lignede 
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Snitflader til andre områder 
Der kan være snitflader til personale- og økonomiafdelingerne 
 
 
2.14 Beholdningsafstemning og indlæsning af lønfinansposter 
Beholdningsafstemning og indlæsning af lønfinansposter er en del af lønområdet 
under opgaven ”Øvrige”. Begge processer relaterer sig til snitfalden over til regn-
skab. Indlæsning af lønfinansposter sikrer at de lønomkostninger, der er registre-
ret i SLS, indlæses i institutionens regnskabssystem (fremover benævnes instituti-
onens regnskabssystem som Navision Stat). Beholdningsafstemning skal sikre, at 
betalinger, der stammer fra lønsystemet, registreres i takt med at de forfalder i 
betalingsformidlingssystemet.  
 
 
Beskrivelse af processen for beholdningsafstemning 
Processen for beholdningsafstemning består af følgende aktiviteter: 1. kontrollér 
mellemregningskonti, 2. følg op på ind- og udbetalinger og 3. afstem konti.  
 
 
Et eksempel på beholdningsafstemning er ved lønrefusioner. 
Ved lønrefusioner registreres et tilgodehavende, når der søges om refusion. Efter-
følgende bliver der et indbetalt refusionsbeløb fra kommune eller anden myndig-
hed. Herefter har institutionen en opgave i at afstemme det forventede tilgodeha-
vende med det reelt indbetalte.  
 
 
Beskrivelse af processen for indlæsning af lønfinansposter 
Processen for indlæsning af lønfinansposter består af følgende aktiviteter: 1. Ind-
læs lønfinansposter i Navision Stat, 2. Afstem lønposter med uddata fra SLS og 3. 
Bogfør lønfinansposterne i Navision Stat. 
 
Ved hver lønkørsel dannes en fil fra SLS, der sendes via ØDUP til indlæsning i 
Navision Stat eller andet regnskabssystem. Lønfinansposterne er lønomkostninger 
på sumniveau dvs. summen af lønomkostninger på hver kombination af finans-
konti og dimensioner. Posten modtages i en indbakke i Navision Stat, hvor den 
afstemmes op imod uddata fra SLS. Herefter bogføres lønfinansposterne i Navi-
sion Stat. 
 
 
Variationer  
Det er kun en enkelt lønafdeling, der står for indlæsning af lønfinansposterne. 
Opgaven ligger typisk placeret i regnskabsafdelingen. 
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Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Data til de processer stammer fra SLS (Lønomkostningerne) og Betalingsformid-
lingssystem; SKB – Jyske/Danske bank (Lønbetalinger).  
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Stort set alle processerne for løn ender med en omkostning, der skal bogføres i 
regnskabssystemet.  
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er regnskabsafdelingen og lønafdelingen i det ad-
ministrative fællesskab.   
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel er vist det gængse billede af systemunderstøttelsen af proces-
sen for øvrige processer. Som det ses eksistere der er et bredt udvalg af mulighe-
der for at systemunderstøtte denne del af processen.  
 
 
Tabel 2.31 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 

Kontrolér mellemregnings-

konti 

 

Navision Stat   

 Følg op på betalinger 

 

Bank (pt. Jyske bank) 

 

  

 

Beholdningsafstemning 

Afstem konti 

 

Navision Stat 

 

Regneark og SLS  
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Tabel 2.32 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 

Kontrolér mellemregnings-

konti 

 

Navision Stat   

 Følg op på betalinger 

 

Bank (pt. Jyske bank) 

 

  

 

Beholdningsafstemning 

Afstem konti 

 

Navision Stat 

 

Regneark og SLS  

  

 
 
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er en snitflade til Økonomiområdet. 
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Kapitel 3 - Økonomiområdet  

Dette notat indeholder en afrapportering på, hvorledes den typiske økonomiad-
ministration foregår i dag. Formålet med nærværende kortlægning af økonomi er 
at give en fælles forståelse af hvilke opgaver, processer og aktører, der er centrale 
på økonomiområdet og hvilken systemunderstøttelse, der findes på området i dag.  
 
Kortlægningen skal bidrage til at synliggøre opgaverne og snitfladerne mellem 
hvilke opgaver, der efterfølgende kan varetages af et tværministerielt administra-
tivt fællesskab og hvilke opgaver, der fortsat skal varetages lokalt. 
 
 
3.1 Metode 
Grundlaget for udarbejdelse af kortlægningen har primært centreret sig om to 
former for dataindsamling; 1. Afholdelse af workshops og 2. Skriftlige kilder i 
form af SLA-aftaler o.l.  
 
 
Afholdelse af workshops 

Workshopdeltagere 

Til økonomisporet har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
forskellige ministerområder, der gennem deltagelse i 4 workshops, har bidraget til 
analysen. Konkret var arbejdsgruppen repræsenteret ved: 
 

• Udenrigsministeriet (UM) 
 
• Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) 

 
• Center for Koncernforvaltning (CFK), (Administrativt Fællesskab under  

Miljøministeriet) 
 
• KoncernØkonomi (KOEM), (Administrativt Fællesskab under Økonomi- 

og Erhvervsministeriet) 
 
• Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC), (Administrativt 

Fællesskab under Beskæftigelsesministeriet) 
 
• Kulturministeriets Administrationscenter (KUMADM) 
 
• Det administrative fællesskab for Trafikministeriet (DAF) 
 
• Kort- og Matrikkelstyrelsen (KMS), (Institution under Miljøministeriet) 
 
• Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) 
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Ud af de ni repræsentanter er de seks administrative fællesskaber. Derudover fun-
gerer ISM ”defacto” som et fællesskab, selv om de ikke formelt har status som et 
administrativt center. Både UM og DAF har kun deltaget i halvdelen af de afhold-
te workshops. 
 
KMS har været alene om at repræsentere kunde eller bruger vinklen på økonomi-
området.  
 
Der er altså tale om en arbejdsgruppe med en overvægt af deltagere, der kommer 
fra administrative fællesskaber eller har fællesskabslignende træk, hvilket er vigtigt 
at have in mente ved analyse af specielt ressourceangivelserne men også kommen-
tarerne omkring opgavesplittet. De anførte betragtninger kan antageligvis være 
repræsentative for betragtninger om opgavevaretagelsen set fra et fæl-
leskabssynspunkt men er sandsynligvis ikke repræsentativt for samtlige statsinsti-
tutioner. Dette blev også fremhævet af arbejdsgruppen. 
 
Ingen af deltagerne i arbejdsgruppen anvender SAP. Dette kan have betydning for 
de vinkler, der er belyst/ikke belyst for så vidt angår de processer, der er system-
understøttet. 
 
 
Workshops 
De fire workshops har været fortløbende og har mundet ud i følgende resultater i 
nævnte rækkefølge: opgaveoversigt, ressourceforbrug, procesbeskrivelse og work-
flows på udvalgte kerneprocesser, drøftelse af opgavesplit, forenklingstiltag og 
implementeringsstrategier.  
 

Analyse af eksisterende Service Level Agreements (SLA’er) 

I tillæg til de afholdte workshops er der foretaget en analyse af eksisterende 
SLA’er for de fællesskaber, der var repræsenteret i arbejdsgruppen.  
 
Parallelt med afholdelsen af workshops er der foretaget et litteraturstudie, som har 
fokuseret på de erfaringer der allerede er gjort på Økonomiområdet2.  
 

                                                 
2 Eksisterende viden økonomi-notat, version 1.0 
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Analyseramme 

Opgavekortlægningen  

Udarbejdelsen af opgaveoversigten er baseret på følgende definitioner: 
 
• Område = Funktionelt område i en organisations administration (IT, HR, 

løn, økonomi, rejser etc.)  
 
• Opgaver = Afgrænset del af et funktionelt område f.eks. bogholderi 
 
• Processer = Overordnede arbejdsgange for en række underliggende aktivite-

ter f.eks. kreditoradministration   
 
• Aktiviteter = Underliggende trin der skal gennemføres for at udføre en pro-

ces  
 
Opgaveoversigten er endvidere baseret på en formodning om, at der for hver 
opgave, som minimum er 2 processer og tilsvarende for hver proces er der mini-
mum to aktiviteter. 
 
Opgaveoversigten er fastlagt på et relativt overordnet niveau. Der er således ikke 
identificeret handlinger mv., der kan knyttes til de helt konkrete processkridt i 
økonomiadministrationen. Procesbeskrivelserne identificerer således ikke hvilke 
konkrete konteringer, der bliver anvendt i bogholderiet.  
 
 
Kerneprocesser 
Der er indledningsvist i processen udvalgt et antal kerneprocesser, ud fra en for-
ventning om, hvilken processer indenfor Økonomiområdet, der er de mest res-
sourcekrævende eller som processporet har anset for væsentlige for økonomisty-
ringen. Formålet har været, at gå mere i dybden med kerneprocesserne end de 
resterende processer, idet ressourcekrævende processer antages at være mest inte-
ressante set ift. en eventuel centralisering. For disse processer er der udarbejdet 
flowcharts og procesbeskrivelser. For de øvrige processer er fokus begrænset til 
aktivitetsniveauet og det underliggende øverste handlingsniveau lag.  
 
Til brug for udarbejdelsen af workflows er de vigtigste aktører indenfor økonomi-
området identificeret i fællesskab med arbejdsgruppen.  
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3.2 Beskrivelse af økonomiområdet  
Økonomiområdet er opdelt i 5 opgaver: Strategisk økonomistyring, finansiel plan-
lægning, controlling, regnskab og videndeling.  

Opgaverne økonomistyring, finansiel planlægning og controlling er af strategisk 
karakter og tæt forbundet med den fremadrettede styring og ledelse af en virk-
somhed. Både i forbindelse med den finansielle planlægning og i forbindelse med 
controlling træffes valg om de rammer institutionen skal opfylde af faglig og øko-
nomisk art. Opgaverne følger en cyklus, der typisk afspejler bevillingsåret. De 
underliggende processer er få og kan kun i mindre omfang standardiseres. Proces-
serne vil til enhver tid afspejle de ledelsesmæssige valg, der bliver truffet i organi-
sationen. 
 
Regnskabsopgaverne er hovedsageligt retrospektive og relaterer sig primært til 
talmæssig behandling af bagudrettede begivenheder. Ifølge regnskabsbekendtgø-
relsen skal regnskabet således bidrage til en effektiv styring og planlægning, skabe 
grundlag for den periodiske regnskabsaflæggelse og den årlige udfærdigelse af 
statsregnskabet samt bidrage med oplysninger til brug for revisionen af regnska-
berne.3  
 
Regnskabsopgaverne involverer et stort antal processer, der i stort omfang er re-
guleret – enten i lovgivningen, f.eks. regnskabsbekendtgørelsen eller instrukser af 
den ene eller anden art. Disse processer er af ikke-strategisk karakter og præget af 
et stort antal transaktioner, der ofte kan standardiseres.  
 
 
Kort beskrivelse af opgaveoversigt   
Analysen af økonomiområdet er baseret på et opgaveoversigt, der udover de næv-
nte opgaver består af 19 processer med dertilhørende aktiviteter.  
 
Udarbejdelse af opgaveoversigten har dannet en fælles referenceramme for ar-
bejdsgruppen og har været en forudsætning for at kvalificere diskussionen om 
opgavefordeling. 

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006 
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Følgende tabel gengiver den fastlagte opgaveoversigt, som er valideret af arbejds-
gruppen. 
 
 

Tabel 3.1 

Opgaveoversigt på økonomiområdet 

 

 Opgaver Processer Aktiviteter  

 Strategisk økonomistyring Fastlæg overordnet 

vision, mål og regelsæt 

for økonomifunktion  

Udarbejd regelsæt og overordnede mål (Vejled-

ninger, indkøbspolitik, udbudspolitik,  

virksomhedsinstruks, regnskabsinstruks) 

 

     Vedligehold finans -og dimensionskonti  

   Driv økonomiafdeling Overvåg performance for økonomifunktion  

     Udvikl og led økonomiarbejdere  

 Finansiel planlægning Udarbejd finanslov Udarbejd FL bidrag  

     Udarbejd Aktstykke, ÆF, TB  

   Udarbejd interne bud-

getter 

Udarbejd budget  

     Udarbejd investeringsplan  

     Udmønt bevilling  

 Controlling Følg op på budgetter Udarbejd rammeredegørelse  

     Udarbejd bevillingsafregning  

     Følg op på interne budgetter  

     Overvåg bevilling  

     Følg op på fastlagte mål og resultater  

     Følg op i SKS  

   Udarbejd ledelsesin-

formation og rappor-

ter 

Udarbejd standard- og adhocrapporter til regn-

skabs-, budget- og controllingformål 

 

     Foretag analyser/Statistikker  

   Udfør økonomisk 

rådgivning 

Bistå vedr. regelfortolkning  

     Bistå vedr. aktindsigt  

     Deltag og arranger kundemøder  

   Servicer Rigsrevisi-

on/Revision 

Besvar spørgsmål fra rigsrevisionen  

     Levér materiale til rigsrevisionen  
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Tabel 3.1 (fortsat) 

Opgaveoversigt på økonomiområdet 

 

 Opgaver Processer Aktiviteter  

 Regnskab Administrer kreditorer Rekvirer og bestil vare  

     Registrer varemodtagelse  

     Bogfør fakturaer/kreditnotaer  

     Betal fakturaer  

     Registrer og vedligehold kreditorstamdata  

     Håndter rykkere  

   Administrer debitorer Modtag og accepter bestilling  

     Levér vare  

     Udsend faktura (opkrævning af debitor)  

 

    

Registrer salgspostering på debitor i debitorregi-

ster 

 

     Registrer indbetaling  

     Registrer og vedligehold debitorstamdata   

     Foretag rykkeropfølgning og inkassohåndtering  

 

  

Udarbejd perioderegn-

skab (måned, kvartal, 

år) Foretag afstemninger 

 

     Foretag periodiseringer  

 

    

Foretag regulering af hensættelser og forpligtel-

ser 

 

     Foretag om- eller efterposteringer  

     Udarbejd regnskab  

     Afregn moms   

     Godkend regnskab  

   Administrer kasse og 

likviditet 

Lav ekspedition  
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Tabel 3.1 (fortsat) 

Opgaveoversigt på økonomiområdet 

 

 Opgaver Processer Aktiviteter  

  Regnskab (fortsat)   Udarbejd kasserapport   

     Bogfør likviditetstildeling til FF7  

     Overfør likviditet fra FF7 til øvrige finansierings-

konti 

 

     Bogfør rentetilskrivning   

     Følg op månedligt på låneramme  

     Udarbejd pengestrømsopgørelse månedligt  

   Administrer anlæg Opret og vedligehold anlægskort  

     Foretag afskrivninger, op-, nedskrivninger og salg  

   Håndtér henvendelser 

(Ad hoc bistand) 

Rådgiv i regnskabsmæssige spørgsmål   

     Svar på spørgsmål til bogføring og afstemninger  

   Administrer bemyndi-

gelser og brugere 

Vedligehold bemyndigelser   

     Vedligehold autorisationer  

   Vedligehold systemer Indlæs servicepack  

     Foretag test  

     Håndter systemfejl  

     Vedligehold datavarehus   

     Administrér Jyske Netbank Erhverv og Gatetrade 

eProcurement 

 

   Administrer tilskuds-

regnskab 

Udarbejd tilskudsregnskab  

     Registrer tilskudstilsagn  

 Videndeling Kommuniker viden Planlæg og afhold interne kurser, erfagruppemø-

der mv 

 

     Udsend nyhedsbreve  

   Ajourfør viden Oplær eksterne brugere i anvendelse af økono-

misystemer 

 

     Support af brugere af regnskabssystemet  
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Processerne Administrer kreditorer, Udarbejd perioderegnskab, Administrer debi-
torer, Administrer anlæg og Udarbejd ledelsesinformation og rapporter er udvalgt 
som kerneprocesser. Der er således gået mere i dybden med de processer end de 
øvrige med kortlægning af processerne via flowcharts med tilhørende procesbe-
skrivelser. 
 
Det er vurderingen, at opgaveoversigten er repræsentativt for området. Forståel-
sen af opgaverne varierer imidlertid i forhold til om man er en økonomifunktion, 
der selv varetager alle økonomiopgaverne, eller om man er et fællesskab, der kun 
varetager en del af opgaverne.   
 
Opgaveoversigten omfatter de generiske styringsopgaver på økonomiområdet. I 
oversigten er koncernstyring eller den departementale styring ikke udskilt som 
særskilte processer, da de processuelt i princippet er de samme selvom styringsni-
veauet er et andet. Dette har betydning, når man eksempelvis vurderer bidragene 
fra KUMADM og IM, der på workshoppene har tilkendegivet at en del af de res-
sourcer, der bliver anvendt på de mere strategiske områder indgår i styringen af de 
respektive koncerner. 
 
 
De centrale aktører  
Aktørerne på økonomiområdet omfatter i særdeleshed medarbejdere organisato-
risk placeret i et økonomikontor el. lign.  
 
Hertil kommer faglige medarbejdere, der beskæftiger sig med økonomiopgaver 
ude i organisationen. Det kan både være faglige medarbejdere og chefer, der skal 
godkende budgetter og regnskaber m.v. 
 
 

• Økonomi-/Regnskabschef 
• Controller/Budget/økonomimedarbejder 
• Regnskabsmedarbejder 
• Faglig medarbejder (omfattende alle typer medarbejdere, som ikke indgår i 

økonomiområdet) 
 
 
Der er tale om generiske betegnelser for de enkelte aktører og afspejler dermed 
ikke de konkrete stillinger. Eksempelvis kan controlleren både være den medar-
bejder, der beskæftiger sig med opgaver inden for økonomistyring og den medar-
bejder der sidder som disponent i indkøbsprocessen.  
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I forhold til kortlægningen af ressourceforbruget har det ikke overraskende vist sig 
nemmest at opgøre den tid, som de aktører, der er umiddelbart er tilknyttet områ-
det anvender på økonomiopgaver. Det har straks været vanskeligere at estimere 
ressourceforbruget for faglige medarbejdere i den øvrige del af organisationen. 
Dette skyldes især at det hovedsagelig har været deltagere fra administrative fælles-
skaber, der har medvirket i analysen, og at disse ikke har detaljeret indsigt i res-
sourceanvendelsen hos deres kunder.  
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er på økonomiområdet flere processer forbundet med andre områder, som 
indgår i analysen af administrative servicecentre.  
 
Løn: 
• Lønudbetalinger sagsbehandles og effektueres i SLS, men registreres regn-

skabsmæssigt i Navision. 
 

IT:  
• I forbindelse med udarbejdelsen og afstemning af regnskabet indgår oplysnin-

ger fra tidsregistrerings- og fagsystemer o.l.  
 
• Udarbejdelse af ledelsesinformation sker på basis af flere forskellige kildesy-

stemer, eventuelt i et datavarhus. Opsætning heraf forudsætter inddragelse af 
IT-specialister. 

 
• Indlæsning af servicepacks og systemfejlshåndtering sker ofte i tæt dialog med 

IT-specialister  
 
Rejser: 
• Rejsebestilling håndteres i særskilte processer, men betaling af rejser, forsik-

ring mv. effektueres og registreres igennem regnskabet. 
 
• Rejseafregning sker ligeledes i særskilt system mens endelig opgørelse af af-

regning og udbetaling/modregning af tilgodehavender sker i regnskabet evt. i 
samarbejde med lønadministrationen. 

 
HR: 
• Tidsregistreringsdata og fraværsoplysninger indgår i regnskabet og økonomi-

styringen. 
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Snitfladerne til andre områder er belyst med henblik på at identificere sammen-
hænge og muligheder for at skabe synergier. Endelig er det i implementeringsøje-
med væsentligt at være opmærksom på, hvilke andre områder økonomiområdet 
spiller sammen med.      
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
Økonomiområdet er karakteriseret ved en udbredt grad af systemanvendelse. Ne-
denfor er opsummeret de observationer, der er gjort for de enkelte aktiviteter i 
opgaveoversigtet. Tabel 1.27 viser systemunderstøttelsen på udvalgte processer 
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Tabel 3.2 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer 

 Fastlæg overordnet vision, 

mål og regelsæt for økonomi-

funktion  

 Officepakken, Navi-

sion Stat 

 

 Driv økonomiafdeling  Navision Stat  

 Udarbejd finanslov  Navision Stat, SB  

 Udarbejd interne budgetter  Navision Stat  

 Følg op på budgetter  Navision Stat, SKS, SB Datavarehus 

 Udarbejde ledelsesinformati-

on og rapporter 

 Navision Stat Datavarehus, Office-

pakken 

 Udfør økonomisk rådgivning    

 Servicer Rigsrevision/Revision    

 Administrere kreditorer  Navision Stat, Work-

flowsystem, Jyske 

NetBank 

 

 Administrere debitorer  Navision Stat (elktr. 

Bestillingsformularer) 

Produktionssystemer, 

Tidsregistrerings-

systemer 

 Udarbejde perioderegnskab  Navision Stat, SKS  

 Administrere kasse og likvidi-

tet 

 Navision Stat  

 Administrere anlæg    

 Håndtér henvendelser (Ad 

hoc bistand) 

   

 Administrere bemyndigelser 

og brugere 

 Navision Stat  

 Vedligeholde systemer  Navision Stat, Datava-

rehus, Jyske NetBank, 

gatetrade e-

procurement 

 

 Udarbejde tilskudsregnskab  Navision Stat TAS 

 Ajourføring/Kommunikation 

af viden 
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Økonomisystemet Navision Stat udgør grundstammen i økonomistyringen. Det 
skal bemærkes at også SAP anvendes i staten i begrænset omfang, hvilket dog ikke 
fremgår af skemaet. Det skyldes at der ikke har deltaget aktører som til dagligt 
anvender SAP. Konsekvensen heraf er bl.a. at der ikke indgår overvejelser om 
SAP i analysen.  
 
For yderligere uddybning af overvejelser om Navision Stat i et systemperspektiv 
se IT-konsolideringssporet.  
 
Foruden Navision Stat er der også anvendelse af datavarehusløsninger.  
 
I relation til opgaveoversigtet er der en klar sammenhæng mellem transaktions-
tyngde og systemunderstøttelsen. Det kan således konstateres at ikke strategiske, 
transaktionstunge aktiviteter knyttet til opgaven regnskab er i stort omfang sy-
stemunderstøttet og systemunderstøttelsen sker primært i Navision Stat. Der er 
altså tale om en opgave hvor IT-understøttelsen er harmoniseret/konsolideret.  
 
Angående aktiviteter af mere strategisk karakter tegner der sig et lidt andet billede. 
I det omfang der er behov for tal- og dataudtræk er aktiviteterne systemunderstøt-
tet, men systemerne der anvendes er relativt mere heterogene end systemanven-
delsen inden for regnskab. Eksempelvis er der ikke vedtaget én fælles standard for 
datavarehusløsninger i staten. Data fra mange forskellige kilder bliver derfor ofte 
konsolidere½t i Excel, hvilket ikke er effektivt set fra arbejdsgruppens side. Det 
vil dog være oplagt at der i forbindelse med udrulningen af Økonomistyrelsens 
datavarehusløsning (ØS LDV) i efteråret 2007 træffes beslutning om at ØS LDV 
udgør standarden for datavarehuse i staten. 
 
Samlet kan det konstateres at IT-understøttelsen er udbredt på økonomiområdet. 
Især aktiviteter knyttet til opgaven regnskab har en konsolideret systemunderstøt-
telse. Opgaver af mere strategisk karakter har en mere heterogen systemunderstøt-
telse.  
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3.3 Kreditoradministration   
Processen ”administrere kreditorer” er en del af økonomiområdet under opgaven 
regnskab.  
 
Formålet med processen er, at sikre at organisationen får betalt sine kreditorer 
rettidigt samt registreret posten korrekt i regnskabet.   
 
I det følgende beskrives den generiske proces for administrationen af kreditorer. 
Herved forstås kreditorprocessen, som den er fælles for de fleste eller sagt på en 
anden måde, processen beskrevet og nedbrudt på en måde, som flertallet af insti-
tutioner vil kunne genkende sig selv i. Der vil altid være institutioner, der afviger i 
forhold til denne generiske proces.  
 
 
Beskrivelse af aktører  
De centrale aktører i processen er økonomi-/regnskabschef her forstået som di-
sponent, fagansvarlig her forstået som rekvirent samt regnskabsmedarbejderen.  
 
 
Beskrivelse af aktiviteter 
Kreditorprocessen består af følgende aktiviteter: 1. Rekvirér og bestil vare, 2. Re-
gistrér og vedligehold kreditorstamdata 3. registrér varemodtagelse, 4. bogfør fak-
turaer/kreditnotaer, 5. Betal fakturaer og 6. Håndtér rykkere. 
 
Nedenfor er processen illustreret i figur 1. 28: 
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Figur 3.3 

Kreditoradministration 

 

 
 

 
 

Rekvirér og bestil vare/Registrér og vedligehold kreditorstamdata (handling 1-3) 

Fagansvarlig (her forstået som rekvirenten) rekvirerer en vare. Rekvisitionen sen-
des til godkendelse hos Økonomi-/regnskabschefen (her forstået som disponen-
ten). Fremsendelsen sker enten manuelt eller pr. mail. 
 
Hvis bestillingen godkendes af den bemyndigede ajourføres kreditorstamdata i 
Navision Stat i bogholderiet.  
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Registrér varemodtagelse (handling 4-6) 

Den fagansvarlige (rekvirenten) modtager og kvalitetssikrer den bestilte vare fra 
leverandøren. I den forbindelse kontrolleres om varen matcher den oprindelige 
bestilling. Hvis der er overensstemmelse afventer den fagansvarlige fakturamodta-
gelse. Hvis ikke tilbageleveres varen/tjenesteydelsen til leverandøren og kreditnota 
udbedes fra leverandør enten pr. telefon eller pr. mail. Alle handlinger er manuel-
le. 
 
For udenlandske køb modtages faktura med posten. Fakturaen scannes og bliver 
herefter behandlet som et elektronisk købsdokument i fakturahåndteringssyste-
met. 
 

Bogfør fakturaer/Kreditnotaer/ Betal fakturaer (7-10) 

Regnskabsmedarbejderen modtager fakturaen i fakturahåndteringssystemet og 
fordeler fakturaen videre til den fagansvarlige (rekvirenten), som påfører kontering 
i fakturahåndteringssystemet. Økonomi-/regnskabschef (disponenten) godkender 
fakturaen i systemet, hvorefter den overføres til Navision Stats indbakke. Regn-
skabsmedarbejderen bogfører og betaler fakturaen i Navision Stat.  

Håndter rykkere (handling 11-13) 

Regnskabsmedarbejder modtager rykker med posten og kontrollerer i Navision 
Stat, om fakturaen allerede er betalt. Er det ikke tilfældet kontrolleres fakturahånd-
teringssystemet for, om fakturaen allerede er modtaget. Hvis det ikke er tilfældet 
kontaktes leverandør pr. mail eller telefon og en ny faktura bedes fremsendt.  
 
Hvis faktura er modtaget, men ikke konteret og attesteret kontaktes disponenten 
og der spørges ind til årsagen. Hvis betalingen er forfalden, færdiggøres kontering 
og attestering således, at den kan bogføres i Navision Stat og betales.  
 
 
Variationer  
Blandt andet Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede, at kreditnotaer også 
kunne forekomme efter at bogføring var foretaget i Navision Stat. Oftest forekom 
de dog i forbindelse med returnering af varer.  
 
CFK anførte, at det var meget tidskrævende for regnskabsmedarbejderen at forde-
le fakturaer i fakturaflowsystemet til modtagerne.  
 
FAF har som den eneste institution automatiseret rekvisition og varemodtagelse 
på baggrund af anbefalingerne i Økonomistyrelsens best practice for digitale ind-
køb. De foreløbige erfaringer har dog vist, at der stadig er udfordringer forbundet 
med at få fuldautomatiseret processen. Blandt andet er det vanskeligt at skabe 
match mellem faktura og ordre. 
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Relation til andre processer inden for økonomi. 
Der er procesmæssige grænseflader til perioderegnskab, idet institutionens håndte-
ring af kreditorer har betydning for evnen til at foretage afstemning af Navision 
Stat og få posten korrekt ind i perioderegnskabet, idet anskaffelse af anlæg forud-
sætter, at der bestilles en vare og faktura bogføres og betales.   
 
Endelig skal Administration af kasse og likviditet nævnes, jf. at en central pointe i 
basal likviditetsstyring er, at ens kreditorer betales så sent som muligt set i forhold 
til forfaldsdato.  
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
 
 
Tabel 3.4 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

   Kernesystemer Støttesystemer  

 Administrer kreditorer Rekvirer og bestil  vare Workflowsystem 

(Gatetrade eProcure-

ment, Bassware, 

Ibistic) 

 

  

  Registrer varemodtagelse Workflowsystem 

(Gatetrade  eProcure-

ment, Bassware, 

Ibistic) 

 

  

  Bogfør faktura-

er/kreditnotater 

 

Navision stat   

  Betal fakturaer  Navision stat/Jyske 

bank 

  

  Registrer og vedligehold 

kreditorstamdata 

 

Navision stat   

  Håndter rykkere Navision stat   
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Navision Stat udgør standardsystemet. I tilknytning hertil bliver anvendt en række 
workflowsystemer. De væsentligste af disse er: 
 
 
• Gatetrade (FAF) 
• Bassware 
• Ibistic (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) 
• Infoflow (KOEM – dækker kun faktureringsdelen) 
 
 
Det er processporets vurdering, at institutionerne ikke har systemunderstøttet hele 
processen, jf. at FAF, som den eneste institution, har automatiseret rekvisition og 
varemodtagelse på baggrund af anbefalingerne i Økonomistyrelsens best practice 
for digitale indkøb. 
 
 
Snitflader til andre procesområder 
Der kan være snitflader både til løn og rejser. For så vidt angår løn bliver alle lø-
noplysninger overført månedligt til Navision Stat, hvor der sker bogføring af løn-
udgifter og andre ydelser til institutionens medarbejdere. Den enkelte medarbejder 
skal forinden være oprettet som kreditor i Navision Stats købsmodul. 
 
Snitfladen til rejseområdet er kendetegnet ved, at rejsefakturaerne indgår i kredi-
torbogholderiet til betaling. Rejsedokumentation skal holdes op mod rejserekvisi-
tion og matches i forbindelse med udarbejdelsen af rejseafregning. Ved rejseafreg-
ningen vil medarbejderen typisk være kreditor for så vidt angår dagpenge og ud-
læg. Dette tilgodehavende konteres og udbetales enten til medarbejderens nem 
konto eller i forbindelse med lønkørsel i SLS. 
 
 
3.4 Debitoradministration  
Processen ”administrere debitorer” er en del af økonomiområdet under opgaven 
regnskab. 
 
Helt overordnet set omhandler debitorprocessen de aktiviteter, der er forbundet 
med at en institution sælger en vare til en kunde. Herunder bl.a. den fysiske leve-
ring af varen, få kunden (debitoren) oprettet i systemerne, få regningen sendt ud 
til kunden og få indbetalingen registreret.    
 
I det følgende beskrives den generiske proces for administrationen af debitorer. 
Herved forstås debitorprocessen, som den er fælles for de fleste eller sagt på en 
anden måde, processen beskrevet og nedbrudt på en måde, som flertallet af insti-
tutioner vil kunne genkende sig selv i. Således vil der altid være institutioner, der 
afviger i forhold til denne generiske proces.  
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De centrale aktører i processen er Økonomi-/regnskabschef, Fagansvarlig, Regn-
skabsmedarbejder. Aktørerne er nærmere beskrevet i områdenotatet. 
 
 
Beskrivelse af aktiviteter 
Arbejdsgangene i forbindelse med administration af debitorer er opdelt i fire akti-
viteter: 1. Bestil og accept af bestilling, 2. Levér vare, 3. Opkræv debitor og 4. Fo-
retag rykkeropfølgning, der samlet set beskriver processen for håndtering af debi-
torer. 
 
Nedenfor er processen illustreret:  
 

Figur  3.5 

Debitoradministration 

 

 
 

Modtag og acceptér bestilling samt udarbejd faktureringsgrundlag (handling 1) 

Processen starter med, at, debitor bestiller en vare/ydelse ved enten at kontakte 
leverandøren telefonisk eller pr. mail. Den fagansvarlige for vare-/ydelsesområdet 
modtager varebestillingen og accepter den.  Herefter overgår processen til aktivi-
teten vedrørende levering af vare. 
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Levér vare (handling 2-3) 

Den fagansvarlige udarbejder faktureringsgrundlaget eller indhenter grundlaget fra 
andre fagsystemer. Dokumentation til fakturering udarbejdes og videresendes til 
regnskabsmedarbejderen. På basis. af den fremsendte information registrerer 
regnskabsmedarbejderen ordren i bogholderiet og samtidig ajourføres debitor-
stamdata i Navision Stat.  
 
Ajourføring af debitorstamdata er manuel i den forstand, at regnskabsmedarbejde-
ren selv indtaster data i salgsmodulet.  
 
Herefter leveres varen/ydelsen til debitor.  
 

Opkræv debitor (4-7F) 

Fakturaen udarbejdes af regnskabsmedarbejderen i Navision Stat og fremsendes 
til debitor. Såfremt debitor vælger at betale, registreres og bogføres indbetaling i 
Navision Stat. Der kan være grunde til, at der skal udarbejdes en kreditnota til 
debitor efter indbetalingen. I så fald udarbejder regnskabsmedarbejderes kreditno-
taen og beløbet modregnes tilgodehavendet fra debitor. 
 
Hvis debitor ikke betaler igangsættes rykkerprocedure, jf. punkt 0 
  
Processen er fuld automatiseret., da alle institutioner har implementeret e-faktura.  
 

Foretag rykkeropfølgning og overgivelse til inkasso (8-13) 

Regnskabsmedarbejderen igangsætter rykkerprocedure ved løbende at trække rap-
porter i Navision Stat over forfaldne debitorer. Forinden regnskabsmedarbejderen 
udsender rykker kontrolleres det, at der ikke foreligger særaftaler om betalingsfri-
sten med debitor. Hvis førnævnte er tilfældet afventes rykkerfremsendelse ellers 
sendes en rykker ud til debitor. Såfremt rykker ikke betales overdrages sagen til 
SKAT. I den forbindelse skal det bemærkes at overdragelsesfasen til SKAT blev 
oplevet som meget tidskrævende, idet regelgrundlaget foreskriver en relativ om-
stændelig procedure.    
 
 
Variationer til generisk proces 
Digitaliseringsgraden af processen vedrørende bestilling og ajourføring af debitor-
stamdata er begrænset, og synes at være betinget af karakteren af de bestilte ydel-
serne. I jo højere grad ydelsen har karakter af en standard ydelse, jo lettere er det 
at standardisere bestillingen heraf. Der synes samtidig at være en tendens til, at de 
borgerrettede ydelser ofte har karakter af standardydelser og derfor lettere lader 
sig standardisere. Eksempelvis leverer KMS borgerrettede ydelser, hvor bestillin-
gen er fuldt digitaliseret således, at ydelserne bestilles online og de data som debi-
tor indtaster ifm. bestillingen sendes automatisk til KMS’s debitorstamdataregister 
i Navision Stat, der dermed opdateres. Fakturaen dannes automatisk i det øjeblik 
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bestillingen afgives. For de mere komplekse ikke standardiserede ydelser er kun-
den omvendt nødt til at ringe ind og bestille ydelsen telefonisk. Efterfølgende 
foretager økonomienheden en manuel opdatering af debitorstamdata. Resultatet 
heraf er en højere grad af manuelle arbejdsgange.  
 
I relation til aktiviteten vedrørende opkrævning af debitor fremhævede CFK, at de 
periodisk havde indbetalinger, der ikke kunne placeres, en problematik der ople-
vedes som meget tidskrævende.   
 
Arbejdsgruppen var endvidere inde på de organisatoriske grænseflader mellem 
økonomi og de faglige enheder set ift. kontakten med debitor. Særligt når debitor 
har spørgsmål til fakturaen vil der være gråzoner, idet spørgsmål til eksempelvis 
indbetalingskonto er rettet til Økonomienheden. Omvendt er spørgsmål til bl.a. 
beløbsstørrelse primært rettet til de faglige enheder. En mulig løsning er dog at 
anføre disse bemærkninger på selve fakturaen. Problemet er mindre i institutioner 
der anvender telefonsluse, hvilket var tilfældet for en enkelt deltager i arbejds-
gruppen.   
 
Arbejdsgruppedeltagerne bemærkede, at der ofte er behov for, at regnskabsmed-
arbejderen forinden udsendelse af rykker sender forespørgsel til den fagansvarlige 
enhed, der har stået for salget, om varen er leveret eller om der skulle være andre 
grunde til, at debitor ikke har betalt. Dette vil oftest være tilfældet ved beløbsmæs-
sige store bestillinger og/eller i de tilfælde, hvor der er mandetimer involveret i 
leverancen. 
 
I relation til faktureringsgrundlaget skal det bemærkes, at hvis det er en online 
bestilling, udarbejdes faktureringsgrundlaget automatisk i systemet samtidig med 
at debitor bestiller varen. Derved bliver processen væsentligt forenklet idet, der 
alene er en bogføring af indbetalingen tilbage i bogholderiet. Evt. rykkerproces vil 
ikke skulle aktiveres. 
 
ISM bemærkede, at de i et vist omfang benyttede fagsystemer til at genere faktu-
ragrundlag og registrere indbetalinger. Derved var det muligt alene at overføre 
sum-poster til Navision månedligt. ISM undgik således at skulle vedligeholde debi-
torstamdata. 
 
 
Relation til andre processer inden for økonomi 
Der er procesmæssige grænseflader til perioderegnskab, idet institutionens håndte-
ring af debitorer i årets løb har betydning for evnen til at foretage afstemning af 
debitorer og få posten korrekt ind i perioderegnskabet.  
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Systemunderstøttelsen på området  
 
Tabel 3.6 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Kernesystemer Støttesystemer  

 Administrer debitorer 

 

Bestil og accepter bestilling Begrænset anvendelse 

af elektronisk bestil-

lingsformularer 

 

  

  Lever vare 

 

   

  Udsend faktura (opkrævning 

af debitor) 

 

Navision Stat   

  Registrer salgspostering på 

debitor i debitorregister 

 

Navision Stat   

  Registrer indbetaling 

 

Navision Stat   

  Registrer og vedligehold 

debitorstamdata  

 

Navision Stat   

  Foretag rykkeropfølgning og 

inkassohåndtering 

 

Navision Stat   

  

 
 
Til understøttelse af de faglige opgaver bliver der i en vis udstrækning anvendt 
fagsystemer. Disse fagsystemer danner faktureringsgrundlag og indeholder den 
samlede dokumentation for sagsbehandling og salg. Institutionerne anvender end-
videre i et vist omfang webbaserede bestillingssystemer, der er direkte integreret til 
Navision Stat. Eksempelvis anvender KMS et abonnementssystem for salg af 
publikationer, der understøtter en fuld elektronisk faktureringsproces. 
 
I forhold til økonomiopgaven er Navision Stat hovedsystemet til at administrere 
debitorer. Der er en begrænset anvendelse af elektroniske bestillingsformularer. 
F.eks. har CFK et opkrævningsmodul som tilkøb.  
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Snitflader til andre procesområder 
Processen administration af debitorer har en snitflade til områderne personale og 
rejser i den situation, hvor en ansat også samtidig er en debitor. Det kan være til-
fældet, hvor den ansatte skylder institutionen penge i forbindelse med en rejseaf-
regning.   
 
 
3.5 Anlægsadministration   
Processen ”Administrer anlæg” er en del af økonomiområdet under opgaven 
regnskab.  
 
Formålet med anlægsadministration er at få posten værdiansat og korrekt registre-
ret i regnskabet.  
 
I det følgende beskrives den generiske proces ”Administrer anlæg”. Herved for-
stås anlægsadministrationsprocessen, som den er fælles for de fleste eller sagt på 
en anden måde, processen beskrevet og nedbrudt på en måde, som flertallet af 
institutioner vil kunne genkende sig selv i. Således vil der altid være institutioner, 
der afviger i forhold til denne generiske proces.   
 
 
De centrale aktører 
De involverede aktører er den faglige medarbejder, der er ansvarlig for projektet 
samt regnskabsmedarbejderen, der indtaster data i Navision Stat. Derudover er 
controlleren involveret i den forstand, at vedkommende overvåger aktivmassen, 
herunder om der er behov for manuelle afskrivninger. Endvidere agerer controlle-
ren sparringspartner ifm. kvalitetssikring af informationen, der er nødvendig for 
afhændelse af anlægsaktivet.  
 
Økonomi-/regnskabschefen medvirker ifm. godkendelse af køb/afhændelse. 
 
 
Beskrivelse af aktiviteter 
Arbejdsgangene i forbindelse med anlægsadministration er opdelt i to aktiviteter: 
1. Opret og vedligehold anlægskort og 2. Foretag afskrivninger, op-, nedskrivnin-
ger og salg, der samlet beskriver et anlægs ”livscyklus”. 
 
Processen er illustreret i figur 1.32 
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Figur 3.6 

Anlægsadministration 

 

 
 

Opret og vedligehold anlægskort (handling 1-9) 

Processen indledes med at et aktiv anskaffes/igangværende arbejde påbegyndes i 
en af de fagansvarlige enheder efter økonomi-/regnskabshefens godkendelse. 
Herfra sender den fagansvarlige information om anskaffelsen af aktivet/projektet 
til controlleren, der kvalitetssikrer informationen. Informationen videresendes til 
regnskabsmedarbejderen således at anlægskort kan oprettes i Navision Stat. Så-
fremt der er tale om et ordinært anlæg sørger regnskabsmedarbejderen for at der 
kan foretages afskrivninger med det samme i Navision Stat. 
 
I det tilfælde at der er tale om et igangværende arbejde, afventer regnskabsmedar-
bejderen besked fra controlleren om hvornår anlægget skal aktiveres således at der 
kan afskrives på anlægget.  
 
Beslutning om aktivering af anlæg sker i et samarbejde mellem controlleren og 
den fagansvarlige. Forud for aktivering opgør de to i fællesskab projektets samlede 
værdi og dato for aktiveringstidspunkt fastsættes. Disse informationer videresen-
des af controlleren til regnskabsmedarbejderen, som indtaster data i Navision Stat. 
Det er nu muligt at afskrive på anlægget.  
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Foretag afskrivninger, op-, nedskrivninger og salg (handling 10-19) 

Afskrivninger (handling 10-11) 
Regnskabsenheden kører afskrivninger i Navision Stat, hvilket er fuldt automatise-
ret. Afslutningsvist kontrolleres at afskrivningerne er bogført. 
 

Nedskrivninger og salg (handling 12-19) 

Den fagansvarlige enhed konstaterer, at et aktiv skal afhændes. Godkendelse ind-
hentes hos Økonomi-/regnskabschefen. Information om afhændelse fremsendes 
til regnskabsenheden, således at afhændelse kan foretages i Navision Stat. Forud 
har været en dialog, hvor controlleren rådgiver den fagansvarlige i forhold til det 
statslige regelsæt vedrørende afhændelse af anlæg.  
 
De regnskabstekniske oplysninger, som regnskabsenheden skal bruge for at af-
hænde anlæg i Navision Stat, er relativt få set i forhold til eksempelvis oprettelse af 
anlægskort. Denne del af processen synes derfor at være relativ simpel.  
 
 
Variationer  
Arbejdsgruppen diskuterede anvendelsen af skabeloner til indberetning af an-
lægs½kortoprettelse mv. Alle fællesskaber anvender standardskabeloner, men den 
konkrete udformning kunne variere.  
 
 
Relation til andre processer inden for økonomi 
Indenfor opgaven regnskab er der relationer til: 
 
• Kreditorprocessen, idet anskaffelse af anlæg kræver, at der bestilles en vare og 

faktura bogføres og betales.  
 
• Perioderegnskab, jf. at periodens af- og nedskrivninger bl.a. påvirker afstem-

ning af gæld og aktivmasse samt afstemninger mellem de forskellige NS-
moduler. 

 
 
Snitfladerne knytter sig primært til det opgavemæssige, idet fasen ”Aktivering af 
igangværende arbejder” har afledte effekter til opgaven ”Finansiel planlægning”.  
 
Grænsefladerne kommer særligt til udtryk, hvis den oprindelige aktiveringsdato, 
som er udmeldt for det igangværende arbejde bliver rykket (Kort- og Matrikelsty-
relsen). Dermed bliver investeringsbudgettet påvirket og tidsforbruget for control-
leren, der udarbejder og vedligeholder investeringsplanen, risikerer at blive for-
øget. For institutionerne i arbejdsgruppen var det dog relativt sjældent, at de hav-
de aktiveret igangværende arbejder.  
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Systemunderstøttelsen på området  
 
 
Tabel 3.7 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Kernesystemer Støttesystemer  

 Administrer anlæg 

 

Opret og vedligehold an-

lægskort 

 

Navision Stat 

 

  

  Foretag afskrivninger, op-, 

nedskrivninger og salg 

 

Navision Stat 

 

  

  

 
 
 
Ud fra skemaet ses det at Navision Stat er kernesystemet for aktiviteterne forbun-
det med processen anlægsadministration. De primære moduler der anvendes er: 
 
• Anlægsmodul 
• Finansmodul  
 
Processen vedrørende de ordinære afskrivninger er fuldt systemunderstøttet i Na-
vision Stat.  
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er ingen snitflader.  
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3.6 Udarbejdelse af perioderegnskab  
Processen ”udarbejde perioderegnskab” er en del af økonomiområdet under op-
gaven regnskab.  
 
Perioderegnskaberne, herunder årsrapporten, har til formål at informere om virk-
somhedens faglige og økonomiske resultater og udarbejdes for at styrke mål- og 
resultatstyringen samt skabe kobling til den økonomiske styring. Dette indebærer, 
at virksomheder skal redegøre for målopfyldelse, det medgående ressourcefor-
brug, dets finansiering samt aktiver og forpligtelser. Processen for perioderegn-
skaber skal derfor tilrettelægges således, at disse mål kan opfyldes.      
 
Der bliver udarbejdet perioderegnskab månedligt, kvartalsvist og årligt. Groft sagt 
er det samme handlinger, der foretages månedsvis, kvartalsvist og årligt. Mængden 
af aktiviteter stiger dog fra måneds- til kvartalsregnskab og fra kvartals- til årsregn-
skab. I arbejdsgruppen fandt man, at kvartalsregnskabet var mest hensigtsmæssig 
at beskæftige sig med, hvorfor der blev valgt at fokusere herpå i nærværende be-
skrivelse. 
 
Processen for udarbejdelsen af perioderegnskaber er relativt harmoniseret, da alle 
statsinstitutioner skal følge Økonomistyrelsens regelsæt vedrørende periode- og 
årsafslutninger på området. Regelsættet definerer de aktiviteter, der som minimum 
skal foretages. 
 
I det følgende beskrives den generiske proces for udarbejdelse af perioderegnskab. 
Herved forstås processen, som den er fælles for de fleste institutioner eller sagt på 
en anden måde, processen beskrevet og nedbrudt på en måde, som flertallet af 
institutioner vil kunne genkende sig selv i. Således vil der altid være institutioner, 
der afviger i forhold til denne generiske proces. Arbejdsgruppens variationer over 
den generiske proces er beskrevet i afsnit 2.3.  
 
 
Beskrivelse af aktører 
De centrale aktører i processen er Økonomi-/regnskabschef, Fagansvarlig, Con-
troller og Regnskabsmedarbejder. Aktørerne er nærmere beskrevet i områdenota-
tet. 
 
 
Beskrivelse af aktiviteter 
Arbejdsgangene i forbindelse med udarbejdelse af perioderegnskab er opdelt i 
aktiviteter knyttet til Navision Stat og aktiviteter knyttet til SKS. I Navision Stat er 
der tale om følgende aktiviteter: Foretag afstemninger, periodiseringer, regulering 
af hensættelser og forpligtigelser, om- og efterposteringer, afregn moms. I SKS er 
aktiviteterne: udarbejd regnskab og godkend regnskab.  
 
 
Processen er illustreret i figur 1.34:  
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Figur 3.8 

Figurtekst 

 

 
 

 

Navision Stat: Foretag afstemninger, periodiseringer, regulering af hensættelser og forplig-

telser, om- og efterposteringer, afregn moms (handling 1-4) 

 
Op til en periodeafslutning foretager regnskabsmedarbejderen løbende afstemnin-
ger af beholdnings- og bankkonti, løn, kreditor- og debitorsamlekonto, kontant-
kasse, balancen samt modulerne indeholdt i Navision Stat, illustreret i ovenståen-
de diagram ved kasse 2a.  
 
Som input til den løbende afstemning foretages der en del underliggende opgørel-
ser og indhentning af data fra underliggende systemer, illustreret ved handling 1A 
– 1I. Særligt omkring periodiseringer foregår en tæt dialog imellem regnskabsmed-
arbejderen og den fagansvarlige, der kommer med input og beregninger til bl.a. 
hensættelser, mens regnskabsmedarbejderen foretager selve bogføringen heraf.  
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Afhængig af kvaliteten af de bogførte poster vil der i større eller mindre grad være 
behov for at foretage omposteringer. Derudover udarbejdes momsafregning. En-
delig skal der foretages lageroptælling i det tilfælde, at det er nødvendigt.  
 
I forbindelse med den endelige afstemning i Navision Stat, illustreret ved handling 
3 i diagrammet, vil der særligt ved årsafslutningen være behov for dialog imellem 
de fagansvarlige og regnskabsmedarbejderen, illustreret ved handling 4a i proces-
diagrammet. De fagansvarlige skal her tage endelig stilling til, om deres individuel-
le regnskaber er retvisende og fuldstændige og om de bliver optaget det rigtige 
sted i det samlede regnskab.  Der kan derfor opstå behov for at foretage efter-
posteringer, illustreret ved handling 4b i procesdiagrammet.  
 
Ved årsafslutningen deles den periode, hvori der kan foretages efterposteringer op 
i tre perioder, alt efter hvem der har adgang til at foretage disse efterposteringer. I 
periode 13a, som ligger tidsmæssigt før de to andre perioder, kan institutionerne 
selv foretage efterposteringer i NS. Periode 13a efterfølges af periode 13b, hvor 
det kun er departementer, der kan foretage efterposteringer. Endelig kommer 
periode 13c til sidst hvor det alene er Økonomistyrelsen, der kan foretage efter-
posteringer i NS. 
 
Som følge af omkostningsreformen er aktivitetsmængden øget i ifm. periodeaf-
slutning. Det drejer sig bl.a. om regulering af hensættelser til feriepenge og over-
/merarbejde samt kørsel af af- og nedskrivninger med efterfølgende flytning af 
likviditet således, at gæld og aktivmasse er afstemt.  
 
Disse nye aktiviteter er kun i nogen grad systemunderstøttet. Det betyder, at regn-
skabsmedarbejderen kan blive tvunget til manuelt at fremskaffe sig de nødvendige 
data eller alternativt at bestille tal hos controlleren. Et eksempel herpå er bereg-
ning af feriepenge og over-/merarbejde. Det er dog ikke indtrykket, at der eksiste-
rer mange manuelle aktiviteter.   
 
Når regnskabet er lukket foretages en endelig afstemning, hvor de løbende af-
stemninger gennemgås.  
 
Den centrale aktør er regnskabsmedarbejderen. Controlleren kan være involveret i 
enkelte aktiviteter, fx beregning af hensættelser. 
 

SKS: udarbejd regnskab og godkend regnskab (handling 5-8) 

Når regnskabet er lukket og den endelige afstemning er foretaget lokalt i Navision 
Stat foretages afstemning mellem Navision Stat og SKS. Denne del foregår manu-
elt ved, at regnskabsmedarbejderen printer lister fra de to systemer og efterføl-
gende sammenligner dem. 
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I og med at der er tale om overførsel af data fra Navision Stat til SKS burde der 
være overensstemmelse de to systemer imellem forudsat, at den lokale afstemning 
i Navision Stat er korrekt. Er det ikke tilfældet rettes eventuelle differencer. 
 
Efterfølgende udarbejder regnskabsmedarbejderen en redegørelse for afstem-
ningskontrolpunkter som sendes til økonomichefen. Afhængig af regnskabets 
kompleksitet kan der være behov for afholdelse af møde om redegørelsen mellem 
regnskabsmedarbejderen og økonomichefen inden regnskabet godkendes i SKS. I 
forbindelse med årsafslutningen vil der dog altid afholdes et sådant møde. 
 
Mødeafholdelse kan risikere at være relativt tidskrævende i de tilfælde, hvor aktivi-
teten vedrørende udarbejdelse af redegørelse er henlagt til fællesskabet. Her skal 
særligt fremhæves den fysiske afstand mellem fællesskab og institution som en 
faktor, der bidrager til øget procestid. Omvendt skal det fremhæves at en ”face-to-
face” gennemgang af redegørelsen medvirker til at sikre at personen der godken-
der perioderegnskabet også forstår hvad det er vedkommende godkender.  
 
De centrale aktører er regnskabsmedarbejderen og Økonomichefen.  
 
 
Variationer til generisk proces 
Sundheds- og Indenrigsministeriet har et stort omfang af viderefakturering ved 
udlæg forstået på den måde, at regninger betales centralt af departementet for 
udgifter, som skal deles i mellem et antal underliggende institutioner. Processen er 
ikke tegnet ind i diagrammet, men vil ligge i forbindelse med handling nr. 2A.  
 
I det tilfælde hvor en del af aktiviteterne omkring perioderegnskaber varetages af 
et administrativt fællesskab, vil der forinden godkendelse af regnskabet i SKS 
(handling nr. 7 i workflow diagrammet) være en dialog imellem fællesskabet og 
institutionen omkring regnskabserklæringen. 
 
KOEM har udarbejdet en standard for udfyldelse af input tilflytning af likviditet, 
som controlleren i institutionen udfylder decentralt forinden selve flytningen af 
likviditeten foretages af regnskabsmedarbejderen i fællesskabet.  
 
Generelt var der enighed om, at aktiviteterne omkring årsregnskabet fylder mere 
end ved kvartalsafslutningen. Særligt efterposteringer er mere omfattende med 3 
perioder for efterposteringer og endelig er der flere handlinger knyttet til den tek-
niske godkendelse af årsrapporten.  
 
 
Relation til andre processer inden for økonomi 
Der er procesmæssige grænseflader til processerne ”administrer kreditorer”, ”ad-
ministrer debitorer”, ”administrer kasse og likviditet” og ”administrer anlæg”, idet 
det alt sammen er områder, der danner poster i perioderegnskabet. Forudsætnin-
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gen for en smidig periodeafslutning er således at disse processer er godt under-
støttet og dokumenteret i årets løb.  
 
 
De centrale aktører  
Er beskrevet ovenfor.  
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
 
 
Tabel 3.9 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Kernesystemer Støttesystemer  

 Udarbejd perioderegnskab 

(måned,kvartal, år) 

 

Foretag afstemninger 

 

Navision Stat Eksterne produktions-

systemer (evt.) 

 

 

  Foretag periodiseringer Navision Stat 

 

  

  Foretag regulering af hen-

sættelser og forpligtelser 

Navision Stat Tidsregistrerings-

systemer 

 

 

  Foretag om- eller efter-

posteringer 

 

Navision Stat   

  Udarbejd regnskab 

 

Navision Stat   

  Afregn moms 

 

Navision Stat   

  Godkend regnskab 

 

SLS   

  

 
 
 
Samtlige aktiviteter knyttet til processen perioderegnskab er systemunderstøttet. 
For de øverste seks aktiviteter er Navision Stat kernesystemet. Den sidste aktivitet 
vedrørende regnskabsgodkendelse har SKS som kernesystem.  
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Angående støttesystemer er der i relation til afstemninger en række eksterne produk-
tionssystemer i anvendelse, såfremt der skal foretages afstemninger mellem Navision 
Stat og f.eks. debitorsystemer.  Både over-/merarbejde og feriepenge opgøres pba. 
det lokale tidsregistreringssystem.  
 
Integrationen til Navision Stat er ikke udbygget alle steder samtidig med at institu-
tionernes tidsregistreringssystem divergerer. Det er dog indtrykket, at Mtid domi-
nerer i staten. I henhold til regelsættet vedrørende likviditetsordningen skal insti-
tutionerne kvartalsvist afstemme deres gæld i forhold til deres aktivmasse. Øko-
nomistyrelsen har udviklet en rapportpakke, som danner forslag til flytning af likvi-
ditet således, at aktivmasse og gæld stemmer.  
 
Den konkrete flytning, som foregår mellem Navision Stat og Jyske Bank (fremad-
rettet Danske Bank), sker manuelt.  I relation til beregning af hensættelser er der 
endvidere en række beregninger, der endnu ikke er systemunderstøttet samtidig 
med at de forudsætter kontekstspecifik viden. Et eksempel er udregningen af hen-
sættelser til åremål. Det er dog ikke indtrykket af det udgør et irritationsmoment. 
 
 
Snitflader til andre procesområder 
Der er snitflader til processporene løn og HR, da det begge er områder, der dan-
ner input til perioderegnskaberne i form af posterne personaleomkostninger, om-
kostninger til pension og social sikring, beregning af feriepenge m.m.  
 
 
3.7 Udarbejdelse af ledelsesinformation   
Processen ”Udarbejd ledelsesinformation og rapporter” er en del af økonomiom-
rådet og en underopgave under punktet controlling.  
 
I udgangspunktet er ledelsesinformation at forstå som udarbejdelse og analyse af 
faglige og økonomiske hoved- og nøgletal, som kan medvirke til at understøtte 
institutionens beslutningsgrundlag og dermed forbedre den organisatoriske sty-
ring.  
 
Hovedtal er at forstå som numeriske talværdier, mens nøgletal er værdier, der ud-
trykker noget væsentligt om samspillet i virksomheden.  
 
I det følgende beskrives den generiske proces for ”Udarbejd ledelsesinformation 
og rapporter”. Herved forstås ledelsesinformationsprocessen, som den er fælles 
for de fleste eller sagt på en anden måde, processen beskrevet og nedbrudt på en 
måde, som flertallet af institutioner vil kunne genkende sig selv i. Således vil der 
altid være institutioner, der afviger i forhold til denne generiske proces.   
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De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er Økonomi-/regnskabschef samt controlleren. 
 
 
Beskrivelse af aktiviteter 
I alt er der to aktiviteter knyttet til processen ”udarbejd ledelsesinformation og 
rapporter”: Udarbejd standard- og ad hoc rapporter til regnskabs-, budget- og 
controllingformål samt foretag analyser og statistikker.  
 
Arbejdsgangene i forbindelse med disse aktiviteter er illustreret i nedenstående 
diagram. 
 
 

Figur 3.10 

Udarbejd ledelsesinformation 
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Udarbejd standard- og ad hoc rapporter (handling 1-5) 

Udarbejdelse af ledelsesinformation begynder med, at der fra ledelsesniveau kon-
stateres et informationsbehov ifm. overvågning af institutionens økonomi. Dette 
kan ske rutinemæssigt eller på ad hoc basis. 
 
I workflowdiagrammet er lederen illustreret ved Økonomichefen, der afgiver en 
bestilling på rapport til controlleren. Bestillingsformen er ofte ikke standardiseret i 
skabelonform eller lignende, men afgives mundtligt eller via e-mail. Som konse-
kvens heraf kan controlleren i nogle tilfælde risikere at bruge uforholdsmæssigt 
meget tid på at afdække databehovet. 
 
Når controlleren har afdækket databehovet kontrolleres for, om data kan hentes 
ved hjælp af eksisterende standardrapporter i Navision Stat, andre kildesystemer 
såsom fagsystemer eller datavarehusløsninger.  
 
Det er sjældent, at de ønskede tal matcher 100 procent med en eksisterende stan-
dardrapport i Navision Stat, idet der pt. ikke er nogle standardrapporter, som gi-
ver en samlet fremstilling af en institutions økonomiske hoved- og nøgletal. Der-
for er controlleren ofte nødsaget til selv at udarbejde materialet, dvs. opstille rap-
portkriterier, trække data og samle det i en rapportskabelon, evt. med hjælp fra 
regnskabsmedarbejderen og/eller den fagansvarlige. 
 
Derudover skal det bemærkes, at der ofte vil være behov for at kombinere flere 
forskellige kildesystemers data for at kunne levere de ønskede tal, hvilket kræver 
en datavarehusløsning.  
 

Foretag analyser/Statistikker (handling 6-9B) 

Når data er trukket, bliver de bearbejdet og analyseret. Denne fase er tæt forbun-
det med den foregående fase, idet det kan blive nødvendigt at gå tilbage og hente 
yderligere data for at analysen kan blive fyldestgørende. 
 
Når analysen er færdig afleveres rapport til Økonomichefen. I tilfælde af, at der er 
uklarheder diskuteres disse. Rapporten kan herefter arkiveres enten som en stan-
dardrapport, der skal bruges igen på et senere tidspunkt eller som en engangsrap-
port. 
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Variationer 
Der blev i arbejdsgruppen ikke konstateret væsentlige variationer til den generiske 
proces. Det er dog processporets umiddelbare vurdering at omfanget og karakte-
ren af den ledelsesinformation der udarbejdes i de enkelte institutioner varierer 
meget fra institution til institution og fra opgave til opgave.  
 
 
Relation til andre processer inden for økonomi 
Udarbejdelse af ledelsesinformation er afhængig af forløbet af de øvrige processer 
på økonomiområdet. Dels forudsætter udarbejdelse af ledelsesinformation bl.a. 
overblik over og forståelse for forløbet i bogholderiet for så vidt angår de ordinæ-
re regnskabsopgaver. Dels anvendes ledelsesinformation bl.a. til at overvåge ud-
viklingen i regnskabsmæssige opgaver.  
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
 
Tabel 3.11 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Kernesystemer Støttesystemer  

 Udarbejd standard- og 

adhocrapporter til regn-

skabs-, budget-  

og controllingformål 

 

Navision Stat Datavarehus: ØS 

LDV, Officepakken 

 

 

 

Udarbejd ledelsesinformation 

og rapporter 

 

Foretag analyser/Statistikker 

 

Navision Stat Datavarehus: ØS 

LDV, Officepakken 

 

 

  

 
 
 
Den systemmæssige understøttelse af ledelsesinformation tager udgangspunkt i 
Navision Stat. De tilhørende støttesystemer varierer fra institution til institution.  
 
Udover en udbredt brug af Excel havde flere af arbejdsgruppedeltagerne fokus på 
datavarehusløsninger. Fx anvender Kort- og Matrikelstyrelsen Targit, Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet anvender TRIO, hvori institutioner bl.a. kunne se deres 
regnskab efter skabeloner for standardudtræk udarbejdet centralt af Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. FAF benytter NS LDV, der er Økonomistyrelsens nuværen-
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de datavarehusløsning. BAC er i færd med at implementere en datavarehusløs-
ning. 
 
Fra efteråret 2007 vil ledelsesinformation blive understøttet af ØS LDV, der giver 
mulighed for at integrere data fra mange forskellige kildesystemer. Rapporterings-
platformen i ØS LDV er Microsoft reporting services, der er en webbaseret stan-
dardapplikation.  
 
ØS LDV kan udgøre en fremtidig fælles standard, der bliver anvendt i fællesska-
berne og lokalt.  
 
 
Snitflader til andre områder 
Ledelsesinformation er afhængig af data fra andre områder, der også rækker ud 
over økonomiområdet. Fyldestgørende ledelsesinformation forudsætter adgang til 
løndata (SLS), personaledata i personaleinformationssystemer (FRAV, ISOLA el. 
lign) samt tidsregistreringsoplysninger, der skal anvendes til omkostningsfordelin-
ger. Der kan endvidere være behov for at integrere oplysninger fra ESDH og fag-
systemer. 
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Øvrige opgaver   
Nærværende kapitel indeholder en samlet oversigt af de øvrige processer indenfor 
økonomiområdet end de tidligere omtalte kerneprocesser. Det drejer sig om pro-
cesserne: 
 

• Fastlæg overordnet vision, mål og regelsæt for økonomifunktion 
 
• Driv økonomiafdeling 
 
• Udarbejd finanslov 
 
• Udarbejd interne budgetter 
 
• Følg op på budgetter 
 
• Udfør økonomisk rådgivning 
 
• Servicer Rigsrevision/Revision 
 
• Administrer kasse og likviditet 
 
• Håndtér henvendelser (Ad hoc bistand) 
 
• Administrer bemyndigelser og brugere 
 
• Vedligehold systemer 
 
• Administrer tilskudsregnskab 
 
• Kommuniker viden 
 
• Ajourfør viden 

 
 
Der er ikke udarbejdet flowcharts på disse områder.  
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Kapitel 4 - Rejser  

Dette notat indeholder en afrapportering på, hvorledes den typiske rejseadmini-
stration foregår i dag. Formålet er at give en fælles forståelse og ramme for, hvilke 
opgaver, processer og aktører, der er centrale på rejseområdet og hvilken system-
understøttelse, der findes området i dag. 
 
Kortlægning skal bidrage til at synliggøre opgaverne og snitfladerne mellem hvilke 
opgaver, der efterfølgende kan varetages af et tværministerielt administrativt fæl-
lesskab og hvilke opgaver, der fortsat skal varetages lokalt.  
 
4.1 Metode 
Grundlaget for udarbejdelse af notatet har været input fra repræsentanter fra for-
skellige ministerområder. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagere 
fra fire ministerområder, der har deltaget i tre workshops og givet input til kort-
lægningen.  
 
Arbejdsgruppen er sammensat ved, at de inviterede ministerområder selv har be-
sluttet, hvilken person de ville deltage med. Det resulterede i, at der er en over-
vægt af deltagerne der kommer fra administrative fællesskaber eller rejseadmini-
strationer med fællesskabslignende træk.  
 
Konkret var arbejdsgruppen repræsenteret ved: 
 
 

• Udenrigsministeriet (UM) 
 
• Center for Koncernforvaltning (CFK), (Administrativt Fællesskab under 

Miljøministeriet) 
 

• KoncernØkonomi (KOEM), (Administrativt Fællesskab under Økonomi- 
og Erhvervsministeriet) 

 
• Forsvarets rejsekontor (FMN), (under Forsvarets personeltjeneste) 

 
 
Ud af de fire repræsentanter er de 2 som det ses administrative fællesskaber og 
både UM og FMN fungerer reelt som sådant, idet de varetager alt rejseadministra-
tion på ministerområdet, dog undtaget særlige persontransporter for diplomati og 
hærens personale.  
 
De tre workshops har været fortløbende og har mundet ud i følgende resultater i 
nævnte rækkefølge: opgavekortlægningen, ressourceforbrug, procesbeskrivelse og 
workflows på kerneprocesser, drøftelse af opgavesplit, forenklingstiltag og imple-
menteringsstrategier.  
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Rejseadministration kan naturligt inddeles i forløbet før rejsen, forløbet efter rej-
sen, samt en mere overordnet del om styring og controlling af området. Herud-
over har drøftelserne i arbejdsgruppen ført til definition af en særlig delproces 
omkring håndtering af rejserefusion fra EU-systemet. 
 
Der er lavet workflow på alle kerneprocesser det vil sige rejsebestillingen, rejseaf-
regning samt de to forskellige typer EU-refusion. 
 
Kortlægningen af rejseadministration har vist, at opgaveområdet er så smalt, at 
man hurtigt kommer langt ned i deltaljeringsgrad, når opgaveoversigten udfyldes. 
Det er derfor valgt at kun at lade opgaveoversigten have tre niveauer, hvor aktivi-
tetsniveauet reelt har karakter af enkeltstående handlinger.  
 
 
4.2 Beskrivelse af rejseadministrationsområdet  
Området er opdelt i 3 hovedopgaver: ”Styring og controlling”, ”Rejsebestilling” 
og ”Rejseafregning”, hvor EU-refusioner er en særlig afregningsform. 
Opgaverne forbundet med styring og controlling på dette område består i fastlæg-
gelse og implementering af en rejsepolitik, på enten ministerområdeniveau eller 
for den enkelte institution, det at drive en rejseafdeling, herunder indgåelse og 
kontrol af leverandøraftaler samt levering af ledelsesinformation på området. De 
underliggende processer er få og kan kun i mindre omfang standardiseres. Proces-
serne vil enhver tid afspejle de ledelsesmæssige valg, der bliver truffet i organisati-
onen. Der er ikke udarbejdet flowcharts eller særskilt procesnotat for denne opga-
ve. 
 
Rejsebestillingen består af processer, der styres af lokale regelsæt og kører forskel-
ligt afhængig af, om man har organiseret sig med egen rejsebookingfunktion eller 
benytter et eksternt rejsebureau. Rejsebestillingen har mange fællestræk med andre 
varekøb og er i vid udstrækning en afspejling af de processer med kender fra ind-
køb med rekvisition, godkendelsesproces og kontroller. 
 
Rejseafregningen er den del af området, der fylder mest i forhold til ressourcetræk, 
og består i en række processer funderet i klassisk bilagskontrol, kontering og bog-
føring. Rejseafregningen er den eneste del af området, der er dækket af egentlige 
centralt udmeldte retningslinjer. Med til rejseafregning hører administrationen af 
de forskellige typer EU-rejserefusion. 
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4.3 Kort beskrivelse af opgaveoversigten   
Analysen af rejseadministrationsområdet har vist, at der kan udarbejdes en opga-
veoversigt, der udover de nævnte opgaver består af 9 processer med dertil høren-
de aktiviteter. Udarbejdelsen af opgaveoversigten er baseret på følgende definitio-
ner: 
 
• Område = Funktionelt område i en organisations administration (IT, HR, 

løn, økonomi, rejser etc.)  
 
• Opgaver = Afgrænset del af et funktionelt område f.eks. rejsebestilling 
 
• Processer = Overordnede arbejdsgange for en række underliggende aktivite-

ter f.eks behandling af rejseafregning  
 
• Aktiviteter = Underliggende trin der skal gennemføres for at udføre en pro-

ces  
 
 
Opgaveoversigten er endvidere baseret på en formodning om at der for hver op-
gave, som minimum er, 2 processer og tilsvarende for hver proces er der mini-
mum 2 aktiviteter.  
 
Tabel 4.1 gengiver den fastlagte opgaveoversigti. 
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Tabel  4.1 

Opgaveoversigt for rejseområdet  

 

 Opgave Proces Aktivitet  

 Styring og  

controlling 

Fastlæg overordnet vision, mål og 

regelsæt for rejsefunktion  

Udarbejd regelsæt og overordnet mål for rejse-

afdeling  

 

     Fastlæg rejsepolitik  

     Udarbejd SLA'er  

        

   Driv rejseafdeling  Overvåg performance for rejsefunktion   

     Håndter leverandøraftaler  

     Vedligehol stamdata  

     Udvikl og led rejsemedarbejdere   

   Indberet og rapporter til ledelse  Konsolider data om rejseforbrug til ledelses-

rapportering 

 

     Afhold møder med ledelse/kunder    

 Rejsebestilling Opfyld medarbejderens rejsebe-

hov  

Udfyld blanket med angivelse af rejsebehov  

     Godkend blanket  

     Modtag ordre og afklar muligheder med den 

rejsende  

 

     Kontrol af bestilling ifht. Rejsepolitik  

     Bestil rejse   

     Bestil kreditkort *  

     Rådgive og evtbestil evt. rejsetilbehør: forsik-

ring, visum 

 

     Ændring af booking efter rejsestart  

   Administrer bestillinger  Administrer bonuspoint  

     Konter rejse   

     Håndter udlægskasser, kontantkasser og valuta   

 Styring og  

controlling 

Fastlæg overordnet vision, mål og 

regelsæt for rejsefunktion  

Udarbejd regelsæt og overordnet mål for rejse-

afdeling  

 

     Fastlæg rejsepolitik  

     Udarbejd SLA'er  
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Tabel 4.1  (fortsat) 

Opgaveoversigt for rejseområdet  

 

 Opgave Proces Aktivitet  

 Styring og  

controlling 

Fastlæg overordnet 

vision, mål og regelsæt 

for rejsefunktion  

Udarbejd regelsæt og overordnet mål for rejseaf-

deling  

 

     Fastlæg rejsepolitik  

     Udarbejd SLA'er  

        

   Driv rejseafdeling  Overvåg performance for rejsefunktion   

     Håndter leverandøraftaler  

     Vedligehol stamdata  

     Udvikl og led rejsemedarbejdere   

   Indberet og rapporter 

til ledelse  

Konsolider data om rejseforbrug til ledelsesrap-

portering 

 

     Afhold møder med ledelse/kunder    

 Rejsebestilling Opfyld medarbejde-

rens rejsebehov  

Udfyld blanket med angivelse af rejsebehov  

     Godkend blanket  

     Modtag ordre og afklar muligheder med den 

rejsende  

 

     Kontrol af bestilling ifht. Rejsepolitik  

     Bestil rejse   

     Bestil kreditkort *  

     Rådgive og evtbestil evt. rejsetilbehør: forsikring, 

visum 

 

     Ændring af booking efter rejsestart  

   Administrer bestillin-

ger  

Administrer bonuspoint  

     Konter rejse   

     Håndter udlægskasser, kontantkasser og valuta*   
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De centrale aktører  
Aktørerne på rejseområdet omfatter i særdeleshed de medarbejdere, der er organi-
satorisk placeret i et rejsekontor samt regnskabsmedarbejdere placeret i bogholde-
rifunktion el. lign.  
 
Hertil kommer de faglige medarbejdere, som foretager tjenesterejser samt chefer, 
der skal godkende rejsedispositionen. Endelig indgår medarbejdere fra rejsebu-
reauer mere eller mindre direkte i processerne afhængig af organisering. De typi-
ske funktioner er således:’ 
 
 

• Rejsende 
• Rejsegodkender 
• Rejsebooker eller rejsekoordinator  
• Regnskabsmedarbejder 
• Rejsebureau medarbejder  
 
 

I forhold til kortlægningen af ressourceforbruget har det ikke overraskende vist sig 
nemmest at opgøre den tid, som de aktører, der er umiddelbart er tilknyttet områ-
det anvender. Det har ikke været muligt at estimere ressourceforbruget for faglige 
medarbejdere i den øvrige del af organisationen – de rejsende samt rejsegodken-
dere.  
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er på rejseområdet flere processer forbundet med andre områder, som indgår 
i analysen af administrative servicecentre.  
 

• Fastlæggelse af en rejsepolitik indeholder klare elementer af personalepoli-
tik og vil afhængig af sit indhold sætte grænser for, hvad der kan købes og 
dermed have en relation til indkøbsområdet. 

 
• På systemsiden ses der en snitflade mellem et eventuelt rejsebestillingssy-

stem og HR-system omkring levering/vedligehold af stamdata på rejsende 
medarbejdere.  

 
• Rejsebestilling håndteres i særskilte processer, men betaling af rejser, for-

sikring mv. effektueres og registreres igennem regnskabet. 
 

• Opgørelse af rejseafregning og udbetaling/modregning af tilgodehavender 
sker i regnskabet evt. i samarbejde med lønadministrationen. 
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Systemunderstøttelsen på området  
Når man ser på kerneprocesserne rejsebestilling og rejseafregning er der nogen 
variation i hvor dækkende de er systemunderstøttet. Overordnet ses dog et billede 
af et område der ikke hos nogen af arbejdsgruppens deltagere er understøttet af ét 
sammenhængende system der kan ”afvikle” hele forløbet fra rejsebehovet opstår 
til rejsen afsluttes med en afregning. 
 
Tabel 4.2 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Kernesystemer Støttesystemer  

 Fastlæg overordnet vision, 

mål og regelsæt for rejsefunk-

tion  

 Officepakke, 

SAP/DeMars, Mdocs 

   

 Driv rejseafdeling   tidsreg.sys. Amadeus, 

Officepakke, SAP/ 

Demars 

Diamond  

 Indberet og rapporter til 

ledelse  

 Mdocs, officepakke 

 

   

 Opfyld medarbejderens rejse-

behov  

 Travel-X, Officepakke, 

Amadeus Selling, 

Platform, Internet, 

Diamond 

   

 Administrer bestillinger  Platform, Officepakke  

Navision,  

 UM-Finans, 

SAP/DeMars 

  

 Behandl medarbejders rejse-

afregning 

 Officepakke, Infoshare 

SAP/DeMars, Navision, 

UM Finans 

   

 Betal kreditor  SAP/DeMars, Invoice 

workflow, Navision 

   

 EU-refusion - rådsrejser  Navision, UM Finans    

 EU-refusion - Kommisionsrej-

ser 
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Der er tale om en opsummering af de observationer, der er gjort for de 5 kerne-
processer. I bilagene indgår en detaljeret beskrivelse af systemanvendelsen på ak-
tivitetsniveau. 
 
 
Variationer i forhold til de kortlagte processer 
Alle processer er kortlagt i forhold til, hvordan fællesskaber har tilrettelagt deres 
opgaver i dag. Det sted hvor der er størst variation i tilrettelæggelsen af processer-
ne er i forhold til benyttelsen af rejsebureau, hvor der synes at være tre typiske 
modeller: inhouse, hvor egne medarbejdere varetager rejsebooking, outsourcing, hvor 
hele bestillingsprocessen varetages af en eksternt rejsebureau og implant hvor rej-
sebureauansatte sidder placeret i huset og varetager bestillingsfunktionerne. 
 
 
4.4 Rejsebestilling   
Kortlægningen af rejseadministration har vist, at opgaveområdet er så smalt, at 
man hurtigt kommer langt ned i deltaljeringsgrad. Det er derfor valgt, kun at lade 
opgaveoversigten have tre niveauer, hvor det sidste ”aktivitet” reelt har karakter af 
enkeltstående handlinger. Som følge heraf er denne beskrivelse lavet på opgaveni-
veau svarende til de flowcharts, der er udarbejdet. 
 
Rejseadministration kan naturligt inddeles i forløbet før rejsen, forløbet efter rej-
sen, samt en mere overordnet del om styring og controlling af området. Her be-
skrives forløbet før rejsen, som knytter sig til rejsebestillingen, startende med af-
klaring af den rejsendes behov, kontrol mv., frem til endelig booking. 
 
Rejsebestillingen er delt i to processer, ”opfyld medarbejderens rejsebehov” og 
”administrer bestilling”. Den første proces består hovedsageligt i en dialog mellem 
rejsebooker og den rejsende om bestilling af transport, hotel, evt. visum, mv. Den 
anden del er rent administrativ og knytter sig til kontering, kontrol af bonuspoint 
mv. 
 
 
Beskrivelse af proces 
Processen er beskrevet ud fra ud fra en organisering, hvor rejsebookerens opgaver 
varetages af eget personale. Der er eksempler på, at dette arbejde er lagt helt ud til 
et rejsebureau jfr. nedenfor om variationer. 
 
Rejsebestillingen består af følgende aktiviteter: 1. Udfyld blanket med angivelse af 
rejsebehov, 2. Godkend blanket, 3. Modtag ordre og afklar muligheder med den 
rejsende, 4. Kontrol af bestilling ifht. Rejsepolitik, 5. Bestil rejse, 6. Bestil evt. rej-
setilbehør: kreditkort, visum, forsikring, 7. Håndter forskud og valuta, 8. Ændring 
af booking efter rejsestart, 9. Administrer bonuspoint, 10. Fast booking.   
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Figur 4.3 

Rejsebestilling 

 

 
 

 
 
Udfyld blanket med angivelse af rejsebehov/Godkend blanket  
Den rejsende opretter en rejseordre ved at udfylde en blanket med oplysninger 
om rejsedatoer, tider, destination, rejsens formål, samt nummer til kontering af 
rejsen. Denne blanket understøttes delvist digitalt. I forsvaret genereres blanketten 
fuldt ud i SAP/DeMars. 
 
Afhængig af den rejsendes medarbejderkategori og bemyndigelse kræves chefgod-
kendelse af rejseordren. Den rejsende sender selv blanketten til godkendelse eller 
direkte til rejsebookeren, som kontrollerer, om der kræves godkendelse og i givet 
fald sender rejseordren til rejsegodkender. 
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Modtag ordre og afklar muligheder med den rejsende/Kontrol af bestilling ifht. Rejsepolitik  
Når rejsebookeren har modtaget en (godkendt) rejseordre, kontakter han den rej-
sende for at afklare præcis hvordan rejsen skal afvikles. Rejsebookeren vil typisk 
have undersøgt hvilke afgangsmuligheder der findes for den pågældende rejse og 
lavet en foreløbig booking. 
 
Den rejsende beslutter, hvilket alternativ han ønsker, og rejsebookeren påser, at 
dette er i overensstemmelse med den gældende rejsepolitik 
 
 
Bestil rejse/ Bestil evt. rejsetilbehør: kreditkort, visum, forsikring/Håndter forskud og valuta 
I den netop beskrevne dialog afklares det samtidig om den rejsende har et firma-
kreditkort eller om et sådant skal bestilles, om der kræves visum til destinationen, 
og om der evt. er behov for kontant forskud og evt. valuta, som i givet fald bestil-
les af rejsebookeren i kassen. 
 
Den rejsende er selv ansvarlig for bestilling af visum.  
 
 
Administrer bonuspoint 
Rejsebookeren undersøger herefter om der er frie bonuspoint, som kan betale 
rejsen eller dele heraf. Dette understøttes digitalt i UM af systemet Platform, og 
administreres hos de øvrige arbejdsgruppedeltagere i Officepakken. 
 
 
4.5 Konter rejse 
Rejsebookeren ”låser” bestillingen i en fast booking. Dette kan enten ske in-house 
eller ved kontakt til eksternt rejsebureau. Når der er afgivet fast booking sender 
rejsebureauet billet, så vidt muligt i elektronisk version, sammen med følgeseddel. 
 
 
Variationer  
Workshopforløbet har vist en del variation i organiseringen af rejsebestillingsop-
gaven. UM har således organiseret sig med et implant rejsebureau hvor 4 medar-
bejdere fra Carlson Wagonlit sidder i UM og varetager alle opgaver omkring boo-
king af rejser. 
 
For KOEM og Forsvaret foregår booking således at egne medarbejdere har direk-
te systemadgang til bookingsystemet Amadeus. Det er kun billetudstedelsen, der 
bliver varetaget af rejsebureauet. CFK har hele bestillingsprocessen varetaget eks-
ternt hos rejsebureauet. 
 
Som bestillingsprocessen er beskrevet ovenfor er det rejsebookeren der sørger for 
at bestille ”rejsetilbehør”. Dette kan variere afhængig af den rejsende. Medarbejde-
re med hyppige rejser – ofte til samme destination – vil selv sørge for evt. visum 
mv. 
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I Forsvaret er håndtering af forskud og evt. valuta helt adskilt fra rejsebestillingen, 
forstået således at det foregår i direkte dialog mellem den rejsende og regnskabs-
afdelingen. 
 
 
Relation til andre processer inden for rejser 
Rejsebestillingen hænger tæt sammen med den efterfølgende rejseafregning. Alle-
rede ved udformning af rejseordren genereres data til senere brug ved afregning af 
rejsen. 
 
Også i forhold til EU-refusionsprocessen er der sammenhæng, særligt på rejser i 
ministerrådsregi. 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er: 
 
• Den rejsende 
• Rejsegodkenderen 
• Rejsebookeren  
• Regnskabsmedarbejderen.  
 
 
Afhængig af organisering af processen jfr. ovenfor kan medarbejdere fra et rejse-
bureau være en central aktør.  ½ 
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Systemunderstøttelsen på området  
 
Tabel  4.4 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Kernesystemer Støttesystemer  

 Udfyld blanket med angivel-

se af rejsebehov 

Travel-X, Officepakke 

  

 

 Godkend blanket Travel-x, Officepakke    

 Modtag ordre og afklar 

muligheder med den rejsen-

de  

Travel-x, Amadeus 

Selling, Platform 

  

 

 Kontrol af bestilling ifht. 

Rejsepolitik 

  

  

 

 Bestil rejse  Amadeus Selling, 

Diamond, Plat-

form,internet   

 

 Bestil evt. rejsetilbehør: 

kreditkort, visum, forsikring 

officepakke 

  

 

 

Opfyld medarbejderens rejse-

behov  

  

  

  

  

  

  

  

Ændring af booking efter 

rejsestart 

travel-x, diamond. 

Internet   

 

 Administrer bonuspoint Platform, Officepakke   

 Konter rejse  Navision, UM-Finans, 

SAP/DeMars   

 

 

Administrer bestillinger  

  

  

Håndter udlægskasser, 

kontantkasser og valuta  

SAP/Demars 

  

 

  
 
 
 
Snitflader til andre områder 
Rejsebestillingen er i vid udstrækning at sidestille med et indkøb. Drøftelserne i 
arbejdsgruppen har da også vist, at området har store snitflader til indkøbsområ-
det, og at der ligger potentiale for besparelser ved en yderligere professionalisering 
af indkøbsaftalerne for både transport (primært fly) og hotelophold. Der vil i for-
længelse heraf også være en klar sammenhæng mellem tilrettelæggelsen af proces-
sen for rejsebestilling og den generelle indkøbsproces for andre varekøb. 
 
På systemsiden ses der en snitflade mellem et eventuelt rejsebestillingssystem og 
HR-systemet omkring levering/vedligehold af stamdata på rejsende medarbejdere. 
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Der er endvidere en snitflade over til regnskabssystemet - økonomiområdet, idet 
der allerede i bestillingsfasen dannes kontostreng, håndteres forskud mv. 
 
 
4.5 Rejseafregning   
Når en tjenesterejse er afsluttet skal der udarbejdes et rejseregnskab. I Økonomi-
styrelsens vejledning om udarbejdelse af rejseafregninger, er der beskrevet 2 for-
skellige modeller til, hvorledes arbejdet med udarbejdelse af rejseafregninger kan 
tilrettelægges4.  
 
Afregningen af tjenesterejser kan enten foretages via én samlet rejseafregning, der 
udarbejdes når samtlige udgiftsbilag fra tjenesterejsen foreligger, eller den kan 
foretages som en løbende afregning, der afsluttes samtidig med at de enkelte ud-
giftsbilag modtages i institutionen.  
 
Alle deltagere i arbejdsgruppen foretager rejseafregning efter den første model. 
Det er derfor alene denne model, der ligger til grund for beskrivelsen her  
 
Rejseafregning består reelt af 2 processer, dels afregningen af den enkelte rejse, 
som er den der typisk henvises til når man taler om rejseafregning, dels den re-
gelmæssige afregning af en institutions rejsekonto hos kreditkortselskab. Begge 
processer er medtaget i arbejdsgruppens kortlægning og beskrivelse nedenfor.  
 
 
Beskrivelse af proces 
Rejseafregning af den enkelte rejse består af følgende aktiviteter: 1. Udarbejder 
rejseafregning. 2. Rykker for rejseafregning. 3. Kontroller bilag mv. 4. Eventuel. 
Godkendelse. 5. Bogføring. 6. Indberetning til løn. 7. Udbetaling/opkrævning. 
 
Afregning af rejsekonto består af følgende aktiviteter: 1. Bilagskontrol. 2. Betaling 
af faktura. 3. Bogføring. 
 

                                                 
4 se Økonomistyrelsens vejledning af 8. april 2005 
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Figur 4.5 

Rejseafregning 

 

 
 

 
Udarbejder rejseafregning 
Efter sin hjemkomst udarbejder den rejsende sin rejseafregning ved at samle alle 
originale bilag og udfylde et afregningsskema (”forklæde”) med samlet opgørelse 
over rejsens udgifter, afregning af evt. forskud samt oplysninger om kontering. 
Afregningsskemaet dannes enten i rejsesystemet travel-X eller i Exel, og for for-
svarets vedkommende i SAP/DeMars. 
 
 
Rykker for rejseafregning 
I de tilfælde hvor den rejsende ikke sørger for at få sendt afregningen rettidigt 
udsender regnskabsmedarbejderen en rykker. Drøftelserne i arbejdsgruppen har 
afdækket, at denne opgave ikke er ubetydelig, og at den ikke er systemunderstøt-
tet. 
 
 
Kontrollerer bilag mv./eventuel godkendelse 
Ved modtagelsen af rejseafregningen kontrollerer regnskabsmedarbejderen at af-
regningen er korrekt, at samtlige bilag foreligger, at der ikke er påført uvedkom-



 120 

mende udgifter og at der ikke er sket væsentlige overskridelser i forhold til den 
oprindeligt godkendte rejseordre, som kræver fornyet godkendelse. 
 
Der sker således en kontrol af om den rejsende har påført diverse indkøb eksem-
pelvis fagbøger eller at der er ændret hotel til et dyrere, hvilket kræver godkendel-
se. I disse tilfælde sender regnskabsmedarbejderen afregningen til den budgetan-
svarlige rejsegodkender inden behandlingen kan fortsætte. Finder regnskabsmed-
arbejderen fejl eller mangler i afregningen ”repareres” de så vidt muligt straks, 
men i de tilfælde, hvor der skal ske større rettelser sendes afregningen retur til den 
rejsende. 
 
 
Bogføring/indberetning til løn  
På baggrund af den endelige rejseafregning opgør regnskabsmedarbejderen om 
der skal ske udbetaling af tilgodehavende, eller om den rejsende skal opkræves. 
Dette bogføres. Betalingen for selve rejsen (eksempelvis flybillet) bogføres midler-
tidigt til senere udligning, når faktura fra rejsekontoen afregnes, jfr. nedenfor. 
 
 
Udbetaling/opkrævning 
Såfremt der skal udbetales et beløb til den rejsende indberettes dette til lønadmini-
strationen af hensyn til skatteindberetning, og udbetalingen gennemføres. Udbeta-
lingen sker via Navision Stat til den rejsendes Nemkonto, dog benytter OEM løn-
systemet til udbetalinger 
 
 
Afregning af rejsekonto 
Afhængig af organisering er der for hver institution eller samlet ministerområde 
oprettet en rejsekonto hos et kreditkortselskab. Når en rejse bestilles trækker rej-
sebureauet på denne konto. Hver måned sendes en faktura med opgørelse af kon-
toens saldo. 
 
Regnskabsmedarbejderen gennemfører bilagskontrol, hvor rejsekontofakturaen 
sammenholdes med de modtagne rejseafregninger. På baggrund af dette sker bog-
føring, midlertidige posteringer udlignes, og der sker udbetaling til kreditkortsel-
skabet. 
 
 
Variationer  
Arbejdsgruppens drøftelser har ikke vist egentlige processuelle forskelle i afreg-
ningen. Der er lidt forskel på om man opbevarer originalbilag centralt i et adm. 
fællesskab eller om de ligger decentralt i institutionerne. Ingen i arbejdsgruppen 
scanner originalbilag til brug for en samlet digital version af rejseafregningen. 
 
CFK benytter ikke rejsekonto hos kreditkortselskab, men får faktureret direkte fra 
rejsebureauet. Proceduren for fakturaens afregning er dog den samme. 
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Relation til andre processer inden for området 
Der er sammenhæng mellem rejseafregningen og rejsebestillingen, idet oplysnin-
ger til brug for kontering dannes allerede ved bestillingen. Der er tilsvarende en 
sammenhæng til afregning af EU-refusion, idet hver enkelt rejseafregning indgår i 
den årlige opgørelse der bliver udarbejdet på ministerområdeniveau over antallet 
af ministerrådsrejser. 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er den rejsende som reelt er den der udarbejder 
rejseafregningen og regnskabsmedarbejderen. Endvidere indgår rejsegodkender og 
rejsebureau i begrænset omfang. 
 
Udarbejdelsen af rejseafregningen udføres som nævnt af den rejsende selv, og det 
har derfor ikke været muligt for arbejdsgruppens deltagere at angive tidsforbrug 
på dette. Aktiviteten er derfor ikke med i skemaerne nedenfor, men alene i work-
flowchart. 
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Systemunderstøttelsen på området  
 
Tabel 4.6 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Kernesystemer Støttesystemer  

 Behandl medarbejders rejse-

afregning 

Rykker for rejseafregninger Officepakke, Infoshare    

   Modtag rejseafregning  Officepakke, Navision    

   Udbetaling af medarbejder-

tilgodehavende 

SAP/DeMars, Navision, 

UM Finans 

   

   Afregn evt. forskud, herun-

der evt. valuta 

SAP/DeMars, Infosha-

re, Navision 

   

   Håndter bilag og oprette 

mapper, blanketter og lig-

nende  

SAP/DeMars, Navision    

   Bogfør refusioner SAP/DeMars, Navision    

   Bogfør udbetaling SAP/DeMars, Navision    

 Betal kreditor Kontrol af rejsekontofaktura SAP/DeMars, Invoice 

workflow, Navision 

   

   Udbetal og bogfør SAP/DeMars, Navision    

  
 
 
Snitflader til andre områder 
Rejseafregningen er for en stor dels vedkommende en bogholderiopgave, og kort-
lægningen viser da også elementer af overlap mellem aktiviteter her og i den gene-
relle debitor/kreditorhåndtering. Drøftelserne i arbejdsgruppen har da også vist, 
at rejseafregningen flere steder er tilrettelagt som en integreret del af regnskabsaf-
delingens arbejde.  
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4.6 refusioner   
Ved tjenesterejser til møder i EU-regi yder EU en refusion af rejseudgiften. Pro-
cessen for hvordan der anmodes om refusionen er forskellig afhængig af om mø-
det afholdes i regi af Ministeråd eller Kommission. Beskrivelsen her er derfor op-
delt i de to forskellige typer refusion. 
 
Håndtering af EU-refusion indgår som del af rejseafregningsopgaven. 
For rejser i ministerådsregi er der tale om en proces, der knytter sig til den årlige 
opgørelse over det samlede antal rejser af denne type. Denne opgørelse er Uden-
rigsministeriet ansvarlig for at samle for alle ministerområder. 
 
For Kommisionsrejser skal der anmodes om refusion for hver enkelt rejse, og 
aktiviteten ligger primært hos den rejsende. 
 
 
Beskrivelse af proces 
Processen afspejler de regler EU’s rejsekontor har opsat for ansøgning og udbeta-
ling af de forskellige refusionstyper. 
 
Refusion af ministerådsrejser består af følgende aktiviteter: 1. Udarbejd opgørelse 
til Udenrigsministeriet. 2. Kontroller modtagne opgørelser. 3. Fordel refusion på 
ministerområder 4. Følg op på modtaget refusion og fordel på institutioner. 
 
Refusion af kommisionsrejser består af følgende aktiviteter: 1. udarbejd refusions-
anmodning. 2. Send opgørelse til EU’s rejsekontor. 3. Kontroller refusion og bog-
før. 
 
Processen er illustreret i figur 1.44 
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Figur 4.7 

EU-refusion af rejseudgift 

 

 
 

 
 
Udarbejd opgørelse til Udenrigsministeriet samt kontroller modtagne opgørelser  
Regnskabsmedarbejderen laver opgørelsen på baggrund af årets rejseafregninger. 
For hver rejse skal opgørelsen indeholde en række tekniske numre som refererer 
til EU-systemet af hensyn til korrekt kontering der, hvis der mangler sådanne 
numre refunderes rejsen ikke. UM kontrollerer de modtagne opgørelse og søger så 
vidt muligt at udfylde evt. mangler. 
 
 
Fordel refusion på ministerområder 
UM sender en samlet opgørelse til EU og modtager et samlet refusionsbeløb. På 
baggrund af dette og det samlede antal indberettede rejser udregner UM et gen-
nemsnitligt refusionsbeløb, som fordeles ud til samtlige ministerier i forhold til 
deres rejseantal 
 
 
Følg op på modtaget refusion og fordel på institutioner 
Når refusionen er modtaget fra UM fordeler regnskabsmedarbejderen refusionen 
forholdsmæssigt efter antal rejser ud på ministerområdets institutioner og bogfø-
rer. 
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Udarbejd refusionsanmodning og send til EU’s rejsekontor (Kommisionen) 
For rejser til møder i Kommisionsregi skal den rejsende (mødedeltageren) selv 
udfylde en blanket som rekvireres på mødestedet. Blanketten skal afleveres til 
EU’s rejsekontor inden afrejse. EU kontrollerer blanketten og udbetaler refusion 
til den institution den rejsende har angivet som modtager. 
 
 
Kontroller refusion og bogfør. 
Ved modtagelsen af refusionen sørger regnskabsmedarbejderen for bogføring. 
 
 
Variationer 
Da opgaverne er underlagt et fast regelsæt fra EU for at der kan opnås refusion er 
der ingen variationer i hvordan processen er tilrettelagt. 
 
For Kommisionsrejser er der dog den forskel, at man i CFK som hovedregel giver 
den rejsende refusionsblanketten med samtidig med at rejsen bestilles, for at sikre, 
at den rejsende får udfyldt en refusionsadmodning, hvilket ellers i en del tilfælde 
ikke sker med mistet refusion til følge. 
 
 
Relation til andre processer inden for området 
For rejser i ministerrådsregi er der sammenhæng til rejseafregningen, idet de en-
kelte rejseafregninger bruges til at danne den samlede opgørelse over rejserne. 
 
 
De centrale aktører 
De centrale aktører i processen er den rejsende og regnskabsmedarbejderen. Der-
udover spiller UM en særlig rolle her som centralt ansvarlig for udarbejdelse af 
den samlede opgørelse over ministerådsrejser.     
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Systemunderstøttelsen på området  
 
Tabel 4.8 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Kernesystemer Støttesystemer  

  EU-refusion - 

 Rådsrejser   

   

Udarbejd af opgørelse til UM     

  Følg op på modtaget refusi-

on, fordeling på institutioner 

    

  Bogfør refusioner Navision, UM-finans    

 EU-refusion - Kommisionsrej-

ser  

  

Udarbejd refusionsopgørelse    

  Send opgørelse til Kommi-

sionen 

    

  Kontroller refusion og bog-

før 

Navision, UM-finans    

  
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er ikke identificeret snitflader til andre områder, dog foretages kontering og 
bogføring i regnskabssystemet. 
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Kapitel 5 - It-administrative opgaver  

I notatet beskrives den informationsindsamling, som er foregået på workshops på 
IT-proces- og opgavesporet fra juni – august 2007. Formålet med workshopfor-
løbet har været at kortlægge nuværende opgaver og processer for et repræsentativt 
udsnit af it-afdelinger i centraladministrationen.  
 
Formålet med notatet er at præsentere en fælles ramme for hvilke opgaver, pro-
cesser og aktører der er centrale på it-området samt hvilken systemunderstøttelse, 
som findes på området i dag.  
 
Notatet bidrager til et første forsøg på at opstille et samlet opgaveoversigt for den 
statslige it-varetagelse og en proceskortlægning af udvalgte kerneprocesser på om-
rådet.  
 
 
5.1 Metode 
Notatet er udarbejdet på baggrund af to former for dataindsamling; primært af-
holdelse af workshops og sekundært spørgeskemabesvarelser fra de deltagende 
ministerier/koncernfællesskaber vedrørende ressourceforbrug. Udgangspunktet 
for analyserammen er det udarbejdede opgaveoversigt og de kortlagte kernepro-
cesser beskrevet i procesdiagrammer (flowcharts).  
 
 
Afholdelse af workshops 
Der er afholdt i alt 11 workshop inddelt i to arbejdsgrupper. Første arbejdsgrup-
pe, spor A, med fokus på drift, vedligehold og brugerservice og anden arbejds-
gruppe, spor B, med fokus på it-strategi, styring og opfølgning samt it-projekter.  
 
Der er etableret to arbejdsgrupper, dels pga. det relativt store og tidligere udække-
de område.  Og dels fordi opgaverne på it-området kan opdeles i strategiske og 
udviklingsmæssige opgaver og opgaver af driftsmæssig karakter, hvorfor kompe-
tenceprofilen i de to arbejdsgrupper har været forskellig. 
 
 
Workshopdeltagere 
Programsekretariatet for ASC udpegede medio juni de relevante ministerområ-
der/ institutioner. Institutionerne har efterfølgende selv udpeget kvalificerede 
deltagere. Den ene gruppe bestod af it-medarbejdere indenfor opgaverne Drift og 
vedligehold og Brugerservice (Spor A).  Den anden gruppe bestod af ledere for IT af-
delinger med fokus på It- strategi, Styring og opfølgning og It-projekter (Spor B).  
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Følgende ministerier/fællesskaber har været repræsenteret i arbejdsgrupperne: 
 

• Udenrigsministeriet (UM) 
 
• Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) 
 
• Center for Koncernforvaltning (CFK), (Administrativt Fællesskab under 

Miljøministeriet) 
 
• Økonomi- og Erhvervsministeriet (KIT) 
 
• Beskæftigelsesministeriets IT (BIT) 
 
• Kulturministeriets Administrationscenter (KUMADM) 
 
• SKAT 
 
• Videnskabsministeriet (ITST) 
 
• Forsvarsministeriet (FKIT) 
 
• Socialministeriet (SAF IT) 
 
• Transport- og Energiministeriet (Vejdirektoratet) 

 
 
Indhold på Workshops 
Der er afholdt i alt 11 workshops; en indledende workshop og herefter 5 work-
shops på spor A og 4 workshops på spor B samt en afsluttende valideringswork-
shop, hvor deltagere fra begge spor var samlet. 
 
Temaer for workshops’ne har været: 
 

1. Etablering af opgaveoversigt og kortlægning af ressourceforbrug 
2. Proceskortlægning af udvalgte kerneprocesser 
3. Opgavesplit for alle processer og aktiviteter  
4. Forenklingstiltag og implementeringsstrategier  
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Opgavekortlægning 
Udarbejdelsen af opgaveoversigtet er baseret på følgende definitioner: 
 

• Område: Funktionelt område i en organisations administration (IT, HR, 
løn, økonomi, rejser etc.)  

 
• Opgaver: Afgrænset del af et funktionelt område fx Drift og vedligehold 
 
• Processer: Overordnede arbejdsgange for en række underliggende aktivi-

teter fx ”administrér netværk” 
 
• Aktiviteter: Underliggende trin der skal gennemføres for at udføre en 

proces fx ”opret netværk” 
 
• Handlinger: De enkelte handlingstrin indenfor en given aktivitet fx ”ud-

før fejlfinding” 
 
 
Opgaveoversigtet er udarbejdet ud fra et kriterium om, at der for hver opgave, 
som minimum er 2 processer og tilsvarende for hver proces minimum to aktivite-
ter.  
 
 
Kerneprocesser 
Der er indledningsvist udpeget 11 kerneprocesser, ud fra en forventning om hvil-
ke, der er de mest transaktionstunge processer. Formålet har været, at gå mere i 
dybden med kerneprocesserne end de resterende processer, idet transaktionstunge 
processer antages at være mest interessante set i forhold til en eventuel centralise-
ring af opgavevaretagelsen. Der er således alene udarbejdet procesdiagrammer 
med tilhørende procesbeskrivelser for kerneprocesserne.  
 
 
5.2 Beskrivelse af It-området 
It-området er inddelt i 5 opgaveområder: 
 

• It-strategi 
• Styring og opfølgning 
• Drift og vedligehold 
• Brugerservice 
• It-projekter 



131 

It-området er kendetegnet ved at være et for forholdsvis stort område, med man-
ge opgaver og processer der er ofte er organiseret forskelligt i de enkelte it-
afdelinger. Området er også forholdsvis uopdyrket i bench-mark sammenhæng, 
og en væsentlig udfordring i forbindelse med proces- og opgavekortlægningen har 
derfor været at opnå nogenlunde enighed om hvilke opgaver der udføres og hvor-
dan arbejdsprocesserne er organiseret. Endvidere er området kendetegnet ved en 
påbegyndt ITIL-standardisering blandt alle de deltagende fællesskaber, hvorfor 
det har været en betydelig udfordring begrebsmæssigt at indfange både funktionelt 
opdelte processer og ITIL-processer.  
 
It-området er dog også kendetegnet ved en stor grad af standardisering og sy-
stemunderstøttelse indenfor de enkelte institutioner, hvilket er et godt udgangs-
punkt for yderligere standardisering og centralisering af opgaverne.  
 
Standardisering i de enkelte institutioner har naturligvis taget udgangspunkt i de 
enkelte institutioners myndighedsopgaver, institutionernes ”it-traditioner” mv. 
Derfor er det en betydelig udfordring på it-området at etablere en model, der kan 
samle dele af institutionernes it-opgaver på en mere effektiv måde end det i dag er 
tilfældet samtidig med at en række opgaver vil blive bevaret i de lokale fællesska-
ber. Fastsættelse af det ”korrekte snit” for opgavevaretagelsen og de tekniske bin-
dinger som eksisterer i dag, bør derfor analyseres nærmere end det har været mu-
ligt i det gennemførte proceskortlægningsforløb.  
 
 
Kort beskrivelse af opgaveoversigt   
Det samlede opgaveoversigt for IT-området fremgår af nedenstående tabel 1. De 
lysegrå felter viser kerneprocesserne, dvs. de processer, som er kortlagt på work-
shops og som der er udarbejdet procesdiagrammer og uddybende procesbeskri-
velser for. I afsnittet beskrives endvidere kort; fremgangsmåde, problemstillinger 
og særlige forhold vedrørende sikkerhed.  
 

Fremgangsmåde 

Første udgave af opgaveoversigtet er udformet på baggrund af input fra Mckinsey, 
FORM-projektet og FAF (Finansministeriets Administrative Fællesskab). På 1. 
workshop blev opgaver og processer valideret og kerneprocesser udvalgt med 
udgangspunkt i, hvilke processer deltagerne har vurderet som transaktionstunge.  
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Problemstillinger i forhold til opgaveoversigt  

Opgaveoversigten har givet anledning til en del diskussion i arbejdsgrupperne, og 
er løbende blevet ændret og justeret. De overordnede problemstillinger har været:  
 
 
1. Inkonsistens mellem niveauerne. Som følge heraf er der løbende blevet flyt-

tet på kategorier mellem opgave- og procesniveau.  
 
2. Institutionernes anvendelse af ITIL-rammeværket har ligeledes budt på 

betydelige udfordringer. Det har været en udfordring at koble det traditio-
nelle funktionelt opdelte opgaveoversigt med ITIL-rammeværket, som tager 
udgangspunkt i tværgående generiske processer og ikke en funktionel opde-
ling af opgaver, processer mv.  

 
 
Der er i arbejdsgruppen opnået enighed om, at nedenstående opgaveoversigten i 
et eller andet omfang afspejler de opgaver, der varetages i it-afdelingerne på trods 
af sammenblandingen af funktionelle processer og IT-processer (eksempelvis un-
der opgavekategorien Brugerservice). Der er stor forskel på, hvor langt de enkelte 
institutioner er med implementeringen af ITIL, og hvilke processer der er delvist 
eller fuldt implementeret.  
 
Dette faktum understøtter, at nedenstående opgaveoversigt ogenlunde dækkende 
billede af as-is-situationen i institutionerne, da man nødvendigvis mange steder må 
orientere sig efter en både funktionel inddeling og en ITIL-proces-inddeling. 
 
Slutteligt skal det pointeres, at der er uklarheder om, hvor dækkende aktiviteterne 
for de ikke kortlagte processer er.  
 
Arbejdsgruppen er enige om følgende bemærkninger, der opfanger ovenstående: 
 

• ”Opgaveoversigtet er dækkende for de opgaver, der udføres i it-
afdelingerne, men er ”kunstigt”, da alle eksisterende fællesskaber i et eller 
andet omfang har implementeret eller er i gang med at implementere 
ITIL-processer” 

 
• ”Procesdiagrammerne er generiske og udtryk for det man er blevet enige 

om på workshops’ne. Deltagerne er således ikke uenige i kortlægningen, 
men påpeger samtidig, at udførelsen varierer meget institutionerne imel-
lem” 

 
• ”Der er usikkerhed vedrørende de processer, der ikke er kortlagt i forhold 

til om aktiviteterne reelt er dækkende for de givne processer” 
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Særligt vedrørende ”Sikkerhed” 

Det har flere gange været diskuteret, om ”sikkerhed” skal indgå som en selvstæn-
dig proces, eller om sikkerhed er aktiviteter, der i et eller andet omfang vil være 
tilstede og skal tænkes ind i alle øvrige processer. Der er opnået enighed om, at 
sidstnævnte er den mest korrekte måde at anskue sikkerhed på, hvilket også er i 
overensstemmelse med en ITIL-tilgang. På trods heraf er der enighed i gruppen 
om at fremhæve sikkerhed som et meget vigtigt og til stadighed mere krævende 
aspekt af opgavevaretagelsen på it-området.  
 

Tabel 5.1 

Opgaveoversigt på it-området 

 

 Opgaver Processer Aktiviteter  

 IT-strategi Udvikl IT-strategi Etablér IT-strategi  

     Rådgiv om it-strategi  

   Udvikl IT-arkitektur Udarbejd it-arkitektur  

     Driv it-arkitektur  

     Vedligehold og opdater it-arkitektur  

     Rådgiv om it-arkitektur  

   Udvikl SLA-model Etabler SLA-modeller  

     Driv SLA-modeller  

 Styring og opfølgning Udfør Leverandørsty-

ring 

Udvikl leverandørstyring  

     Driv leverandørstyring  

   Sikr kunderelationer Etablér kunderelation  

     Driv kunderelation  

     Videreudvikl kunderelation  

   Følg op på IT-strategi Udarbejd it-handlingsplan  

     Vedligehold it-handlingsplan  

     Implementér standarder og metoder  

     Udfør kontrol af it-projekter  

     Formidl policy  

   Led Service Manage-

ment 

Opstil KPI'ere  

     Definér management-mekanismer  

     Definér langsigtede perfomancemål  

   Styr IT-ressourcer og 

IT-økonomi 

Styr budgetter og porteføljer  

     Udvikl og led IT-medarbejdere  

     Udfør rådgivning ift. IT-økonomi  

     Udvikl investeringsplaner  
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Tabel 5.1  (fortsat) 

Opgaveoversigt på it-området 

 

 Opgaver Processer Aktiviteter  

 Styring og opfølgning 

(fortsat) 

Udfør indkøb Udfør indkøb og salg af PC'er  

     Udfør asset management  

     Udfør licenshåndtering  

 Drift og vedligehold Administrér netværk Opret netværk  

     Driv netværk  

     Ændr netværk  

     Nedtag netværk  

   Udfør serverdrift Etabler server  

     Driv server  

     Ændr server  

     Nedtag server  

   Vedligehold applikati-

oner 

Udfør applikationstjek  

     Tilpas eksisterende applikationer  

     Håndtér uregelmæssigheder  

     Sikr interoperabilitet  

     Installér software og applikationer  

     Vedligehold applikationer  

     Administrér  it-systemer  

 Brugerservice Udfør brugeradmini-

stration 

Opret brugerprofil  

     Ændr brugerporfil  

     Nedlæg brugerprofil  

   Håndtér Service Re-

quests 

Registrér anmodning  

     Levér ydelse  

     Afslut sag  

   Udfør Incident Mana-

gement 

Registrér henvendelse  

     Genetablér drift  

     Klassificér problem  

     Undersøg og diagnosticér problem  

     Løs og luk problem  

   Udarbejd driftsrappor-

tering 

Udarbejd datagrundlag  

     Afrapportér information  
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Tabel 5.1 (fortsat) 

Opgaveoversigt på it-området 

 

 Opgaver Processer Aktiviteter  

  Brugerservice 

(Fortsat) 

Træn slutbrugere Identificér uddannelsesbehov  

     Planlæg uddannelse  

     Gennemfør uddannelse  

   Administrér telefoni Forbered telefoni  

     Implementér telefoni  

     Driv telefoni  

   Administrér Standard 

PC 

Opret standard PC  

     Driv standard PC  

     Nedtag standard PC  

   Administrér hardware Opsæt hardware  

     Nedtag hardware  

 It-projekter Udfør projektledelse Led IT-projekter  

     Gennemfør udbud  

     Implementer IT-projekter  

     Idriftsæt IT-projekter  

   Udvikl applikationer Udarbejd kravspecifikationer  

     Design og udvikl systemer  

     Implementér systemer  

     Udbyd nye IT-kurser  

   Udfør kvalitetssikring 

og rådgivning i projek-

ter 

Rådgiv om business case analyser  

     Rådgiv om behov for it-understøttelse  

     Analysér uddannelsesbehov  

   Træn slutbrugere Identificér uddannelsesbehov  

     Planlæg uddannelse  

     Gennemfør uddannelse  

   Administrér telefoni Forbered telefoni  

     Implementér telefoni  

     Driv telefoni  

   Administrér Standard 

PC 

Opret standard PC  

     Driv standard PC  

     Nedtag standard PC  
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De centrale aktører  
På IT-området arbejdes med følgende aktører (generisk).  
 
 
Tabel 5.2 

Centrale aktører på it-området 

 

 Leder i IT-afdeling Leder med personaleansvar  

 Medarbejder i IT-afdeling Dækker alle faggrupper også mellemledere uden 

personaleansvar 

 

 

 Kunde ”Forretningen”. Vil typisk være opgavestiller, men kan 

være udførende på aktivitets- og hændelsesniveau i 

nogle processer. 

 

 

 Bruger (super-/slutbruger) 

 

Bruger i forretningen (ikke bruger af ASC’s systemer).  

 Leverandør 

 

Ekstern leverandør  

   

 
Systemunderstøttelsen på området  
I nedenstående tabel 1.48 er der angivet de systemer, som deltagerne har anført, 
understøtter opgavevaretagelsen på it-området. Systemerne er angivet på proces-
niveau og med en kategorisering i forhold til hvilken systemtype der er tale om 
eller hvilken funktionalitet, der understøttes. Generelt er it-understøttelsen på 
området meget heterogen, dvs. der anvendes en række forskellige systemtyper. 
Ligeledes er der stor heterogenitet i forhold til leverandører/systemudbydere.  
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Tabel 5.3 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Udvikl IT-strategi  Microsoft Office (ikke specifik 

systemunderstøttelse) 

   

 Udvikl IT-arkitektur  ARIS, System Arcitect, ERWIN Procesmodellering  

 Udvikl SLA-model  Word, egenudviklede skabe-

loner 

Tekstbehandling  

    Serviceaftaler kan implemen-

teres i Service management 

løsninger 

Service Management systemer  

 Udfør Leverandørstyring  M-pro, Focalpoint Projektstyringsværktøjer  

    ESDH, Outlook Kontraktdelen  

    SAP, Navision, Excel, Taget, 

Crystal Reports, M-tid 

Økonomistyring  

    Remedy, HP-Openview SLA'ere og overvigning  

    SKAT (egenudviklet system), 

Excel 

Driftsplaner og investerings-

planer 

 

 Sikr kunderelationer  Intranet Dokumentation og kommuni-

kation 

 

    SKAT (egenudviklet system)    

    CLARITY Projektstyringsværktøj  

    SAP  Businesswarehouseløsning  

    * Business Intelligence værktøjer  

 Følg op på IT-strategi    Businesswarehouseløsninger  

      Spørgeskemamoduler  
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Tabel 5.3 (fortsat) 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Led Service Management  SAMME SOM Service Request 

mv. 

Servicedesk/service manage-

ment systemer 

 

      Rapporteringsværktøjer  

 Styr IT-ressourcer og IT-  SAP, Navision, Økonomistyringsværktøjer  

 Økonomi  Target, Crystal Reports, Rapporteringsværktøjer  

    M-tid,  Tidsregistreringssystem  

     BI-løsninger  

 Udfør indkøb  UVM (egetudviklet indkøbs-

registreringssystem?) 

   

    AMO Asset Management  

 Administrér netværk  TEL-NET, TARGA (PLUS)    

    AD Brugeradministration  

    HP-Openview (OVIS), HP-

procure, Microsoft, Rerfor-

mance Guard, Whats Up, 

D'MON, G'ON 

Overvågningssystemer  

    CISCO WORKS, CISCO WAN-

manager, TIVOLI NET (Net-

view Aix), Baracuda 

Overvågningssystemer  

    TSM Back-up-system  

 Udfør serverdrift  Remedy, Hp-openview, I-hlp, 

Share point, Ad-hoc it 

Servicedesksystemer  

    IXP, IBM director, MS-RDP, 

RIS, Alteris, HP-Rapid De-

ployment, Microsoft SMS, 

W.SUS 

Deploymentsystemer  

    Trend Micro, Symantic antivi-

rus, McAffee, Sybari Exchange, 

Microsoft Forefront 

Virusprogrammer  

    Windows, Linux, Unix, WM-

ware 

Operativ systemer  
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Tabel 5.3 (fortsat) 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Vedligehold applikatio-

ner 

 **    

 Udfør brugeradministra-

tion 

 OMADA, Desk Top Athorithy, 

AD, Novell-NDS, CITRIX, SAP 

R3 

Brugeradministrationssystem  

    Diverse forretningsspecifikke 

brugeradministrative applika-

tioner 

   

         

 Håndtér Service Re-

quests 

 Remedy, Hp-openview, I-hlp, 

Share point, Ad-hoc it, CA 

(Computer Associate) 

Servicedesksystemer  

    ITSM ITIL-Servicedesksystem  

    Zemworks Udrulningssystem  

    IXP, IBM director, MS-RDP, 

RIS, Alteris, HP-Rapid De-

ployment, Microsoft SMS, 

W.SUS 

Deployment systemer  

 Udfør Incident Manage-

ment 

 SAMME SOM Service Request    

    I-SUITE (CMDB)  

 Udfør Problem Mana-

gement 

 SAMME SOM Service Request 

og Incident Management 

   

    PUTTY    

 Udarbejd driftsrapporte-

ring 

 Excel, Acces, Crystal Reports, 

SYNKRON,  

   

    MRTG Overvågningssystem  

    Diverse Leverandør-systemer    

 Træn slutbrugere  NET-UP School E-learningsværktøj  

 Administrér telefoni  Windows Mobile    
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Tabel 5.3(fortsat) 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Administrér Standard PC  SDO, AD; iXP, Easy install Softwaremanage-

ment/udrulning 

 

    AMO Asset Management  

    Licence Watch    

 Administrér hardware  NIKJAN, Remedy  Worksflow-styring  

    Ad Hoc Service desk system  

    Gatetrade, Invoice Faktureringssystemer  

 Udfør projektledelse  M-pro, Focalpoint, Share-

point, Project, Observer 

Projektstyringsværktøj  

    SAP, Excel, Primavea Diverse  

 Udvikl applikationer  **    

 Udfør kvalitetssikring 

og  

 M-pro, Focalpoint, Share-

point, Project, Observer 

   

 rådgivning i projekter  Secure Aware IT-sikkerhed  

    Databasesystemer Databaseadministration  

 *   Herudover de samme som anvendes til leverandørstyring 

** Ikke meningsfyldt at opremse alle applikationsspecifikke værktøjer 

 

 

 
 
Observationer om variationer i forhold til de kortlagte processer 
Proceskortlægningen på it-området er udarbejdet på et forholdsvis overordnet 
niveau. Niveauet er udtryk for det det man i arbejdsgruppen har kunnet blive eni-
ge om var nogenlunde dækkende for alle deltagere. Der er således tale om generi-
ske processer, der, som deltagerne gentagne gange har påpeget, vil variere meget i 
forhold til den faktiske udførelse i de forskellige institutioner.  
 
Niveauet for de generiske processer udtrykker dels den forskellighed, der er ken-
detegnende for opgavevaretagelsen i institutionerne, herunder forskelle i organisa-
torisk/funktionel indretning. Dels har det været en vedvarende udfordring at skul-
le indfange den forskellighed der er i opgavevaretagelsen på grund af påbegyndt 
ITIL-implementering blandt alle repræsenterede fællesskaber. Der er stor forskel 
på hvor lang deltagerne er kommet i deres ITIL-implementering ligesom der er 
forskel på, hvilke ITIL-processer, der er implementeret og påbegyndt implemen-
teret.  
 



 141 

Endvidere er der betydelige variationer i udførelsen for så vidt angår de mere strate-
giske processer vedrørende it-arkitektur, governance og leverandørstyring. Dette 
er især udtryk for, hvor langt de enkelte institutioner er kommet på området, dvs. 
om man stadig er i en udviklingsfase eller om man er overgået til en driftssituation 
for disse processer. Dette slår også igennem, som variationer, i forhold til vægt-
ningen af relativt tidsforbrug indenfor de pågældende processer, dvs. hvilke pro-
cesser, der er de transaktionstunge, og dermed er udvalgt som kerneprocesser. 
Det skal dog bemærkes, at der på trods af variation i udførelsen er stor enighed 
om de generiske processer på de strategiske områder.  
 
Det har ikke været muligt i kortlægningsforløbet at gå yderligere i dybden i for-
hold til de variationer, som institutionerne anfører indenfor de forskellige proces-
ser.  
 
I de følgende afsnit præsenteres resultaterne af proceskortlægningen for de ud-
valgte kerneprocesser.  
 
 
Udvikl it-arkitektur  
Udvikl IT-arkitektur er en af 3 processer indenfor opgaveområdet IT-strategi. De 
tre processer er: 
 
• Udvikl IT-strategi 
• Udvikl IT-arkitektur 
• Udvikl SLA-model  
 

Processerne vedrører overordnet udvikling og beskrivelse af standarder indenfor 
områderne strategi, arkitektur og styringsmodel (SLA-model) og har til hensigt at 
sikre, at institutionen tilnærmelsesvist udformer deres strategier og arkitektur ens 
samt sikre, at kunde- og styringsmodellerne (SLA’erne) er entydigt formuleret og 
tager udgangspunkt i den samme skabelon for alle institutioner. 
 
Processen udvikl it-arkitektur er prioriteret, fordi arbejdsgruppen vedrørende 
”Strategi og styring” har anført at udvikling og overholdelse af IT-
arkitekturstrategi og principper er aktiviteter, som der anvendes en del ressourcer 
på.  
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Beskrivelse af proces 
Processen ”udvikl IT-arkitektur” består af følgende to aktiviteter:  
 

1. Etablér IT-arkitektur (foregår max én gang årligt). 
 
2. Driv IT-arkitektur (foregår løbende i forbindelse med udviklingsprojek-

ter). 
 

 
I forbindelse med valideringen af opgaveoversigtet blev der identificeret yderligere 
to aktiviteter som ikke er kortlagt i dybden og derfor ikke fremgår af procesdia-
grammet, det drejer sig om: 
 
• Vedligehold og opdatér IT-arkitektur 
• Rådgiv om IT-arkitektur 
 
 
Aktiviteterne beskrives med udgangspunkt i de handlinger der gennemløbes. Pro-
cessen præsenteres endvidere visuelt i de indsatte flowcharts, som foruden aktivi-
teter og handlinger også beskriver den væsentligste systemunderstøttelse angivet 
med numre på proces, handlings- eller aktivitetsniveau. 
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Figur 5.4 

Etabler og driv it-akitektur 

 

 

 
 

Etablér IT-arkitektur (handling 1-12) 

Etableringen af it-arkitektur omhandler etablering af arkitekturgruppe, der identi-
ficerer vejledninger og eksisterende materiale herunder IT- og Telestyrelsens an-
befalinger. De benyttes af alle institutioner, som best practice-model i forhold til 
fremgangsmåde, og skaber overblik over eksisterende systemportefølje og eksiste-
rende forretningsprocesser. På baggrund heraf udvikles arkitekturstrategien og de 
konkrete principper, herunder valg af platforme, dataformater, standarder mv. 
Efterfølgende igangsættes forankringsinitiativer og kommunikationsinitiativer i 
forhold til forretningen.  
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Driv IT-arkitektur (handling 13-14) 

I driftsfasen foregår aktiviteterne i forbindelse med nyudvikling i forhold til at 
kommunikere arkitekturstrategien og at sikre overholdelse af principperne. Drifts-
aktiviteterne er typisk koblet til et valgt projekt- og/eller styringsmodel.  
 
IT-arkitekturen udledes af den overordnede IT-strategi og forretningsstrategien. 
Arkitekturen vil således skulle revideres i takt med de øvrige strategier. Denne 
revision vil følge samme proces som 2.1.1 Etablér IT-arkitektur. 
 
 
Variationer  
Generelt er der relativt store variationer mellem deltagerne i forhold til hvor vel-
udviklet og struktureret en it-arkitektur man har. To ministerier/fællesskabers 
arkitekturstrategi udvikles og drives gennem en struktureret proces. Et ministeri-
um har sammensat en referencegruppe som sikrer, at man løbende arbejder med 
arkitekturspørgsmålet. Flere ministeriers it-arkitekturstrategi-proces er ustrukture-
rede og baseret på ad-hoc processer for både udvikling og drift af arkitekturen. 
 
Enkelte deltagere har interessenter, samarbejdspartnere eller overordnede organi-
sationer som rækker udover de 5 aktørkategorier, og som er yderst centrale at få 
inkluderet i forbindelse med udformning af arkitekturstrategien, NATO er et ek-
sempel herpå.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Ingen nødvendige dataoverførsler. Processen er i meget ringe grad systemunder-
støttet.  
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Der er både i etableringen og driften strategien snitflader til både forretningsstra-
tegien og it-strategien. I etableringen af arkitekturen er det væsentligt, at arkitektu-
ren inkorporerer og understøtter de overordnede mål. Derudover er det essentielt, 
at arkitekturstrategien kontinuerligt ændres og tilpasses i takt med, at den over-
ordnede forretningsstrategi og it-strategi ændres. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
Processen er i ringe grad systemunderstøttet, men nedenstående procesmodelle-
ringsværktøjer understøtter en del af processen. I afsnit 8 uddybes behovet for en 
bedre systemunderstøttelse; også set i lyset af en evt. centralisering og standardise-
ring af processen og opgaveområdet. 
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Tabel 5.5 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Udvikl IT-arkitektur 
 

ARIS, System Arcitect, 
ERWIN Procesmodellering 

 

   

 
 
Snitflader til andre områder 
Ingen identificerede snitflader til øvrige områder. 
 
 
5.3 Udfør leverandørstyring  
Udfør leverandørstyring er 1 af 6 processer indenfor opgaveområdet Styring og 
opfølgning. De 6 processer er: 
 
 
• Udfør leverandørstyring 
 
• Sikr kunderelationer 
 
• Følg op på IT-strategi 
 
• Led service management 
 
• Styr IT-ressourcer og IT-økonomi 
 
• Udfør indkøb 
 
 
Processen Udfør leverandørstyring er udvalgt som kerneproces, fordi det er en 
proces, som samtlige deltagere har angivet som ressourcekrævende – også fordi 
den kræver kompetenceprofiler, som er svære at rekruttere især for de mindre it-
afdelinger. 
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Beskrivelse af proces 
”Udfør leverandørstyring” består af følgende to aktiviteter:  
 
1. Udvikl leverandørstyring 
 
2. Driv leverandørstyring 
 
 
Aktiviteterne beskrives med udgangspunkt i de handlinger der gennemløbes. Pro-
cessen præsenteres endvidere visuelt i de indsatte flowcharts, som foruden aktivi-
teter og handlinger også beskriver den væsentligste systemunderstøttelse angivet 
med numre på proces, handlings- eller aktivitetsniveau. 
 
 

Figur  5.6 

Udvikl leverandørstyring 
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Figur 5.7 

Driv leverandørstyring 
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2

1. Projektstyringsværktøj: M-Pro, Focalpoint
2. Værktøj fra kommissionen
3. Kontraktdelen: ESDH, Outlook
4. Økonomistyring: SAP, Navision, Excel, Target, Crystal Reports, M-tid
5. SLA’er og overvågning: Remedy, HP-openview
6. Driftsplaner og investeringsplaner: SKAT (egenudviklet system)

3 654

* Handling 1-7 bør indgå, som en del af en proces vedr. prioritering og 
projektopstart og ikke som en del af processen vedr. leverandørstyring

 
 

 
 

Udvikl leverandørstrategi (handling 1-13) 

Aktiviteten ”udvikl leverandørstyring” knytter sig til processen for udviklingspro-
jekter og er således sammenfaldende med handlinger i projektudviklingsprocessen. 
Aktiviteten beskriver handlinger, der gennemføres efter systemer er implemente-
ret og sat i drift.  
 
Ønsker til nye projekter formuleres i forretningen via konkrete it-
udviklingsprojekter. Ønskerne formuleres i første omgang i en projektbeskrivelse 
som kvalitetssikres og godkendes via organisationens projektstyringsmodel 
(Handling 1-3).  
 
Når projektet er godkendt og herigennem tilsagn om finansiering opnået, påbe-
gyndes udarbejdelse af kravspecifikationen. Både leverandører, kunder og it-
afdelingen vil være involveret heri. Ressourcefordelingen aktørerne imellem vil 
variere alt efter organisationens it-styringsmodel, arkitekturprincipper, projekttype 
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samt kompetenceniveau. Kravspecifikationen godkendes altid af forretningen. 
(Handling 4-7).   
 
Når kravspecifikationen er udarbejdet gennemføres der udbudsproces (herunder 
indgåelse på SKI-rammeaftale). Efter forhandlinger vælges en leverandør, der 
udarbejdes og indgås kontrakt og denne kontrolleres. Herefter etableres styre-
gruppe med leverandører, og der afholdes regelmæssige styregruppemøde i udvik-
lingsfasen. Denne styregruppe er (typisk) ikke identisk med projektets styregrup-
pe. (Handling 8-13). 
 
 

Driv leverandørstyring (handling 14 – 21). 

Når it-projekter implementeres og herefter overgår til driftsfase skal der ske sty-
ring af leverandørerne. Der udarbejdes driftsrapporter af både kunde (systeman-
svarlig) og leverandør, som bruges i forhold til afholdelse af driftsstatusmøder. 
(Handling 14-17).  
 
Udover faste driftsstatusmøder med leverandørerne, er en løbende kontakt til 
leverandørerne nødvendig. Denne kontakt er ofte daglig og eskaleres ofte til ledel-
sesniveau, da den er svær at sætte i system. Derfor er disse handlinger ressource-
krævende for it-afdelingerne. I driftssituationen skal der ligeledes håndteres bods-
betaling, dvs. der skal følges op på om leverandøren lever op til sine kontraktfor-
pligtigelser. Inden kontraktudløb evalueres leverandøren og der genforhandles ny 
kontrakt eller gennemføres nyt udbud. (Handling 18-21). 
 
 
Variationer  
Der er stor enighed om processen, men der er forskel i udførelse i forhold til hvor 
stringent/styret processen er i praksis. En problemstilling er, at der ofte handles 
på ”ad hoc” basis og herved afviges fra den generiske model.  
 
Handling 1-7 er kortlagt af arbejdsgruppen på procesworkshoppen, men det er 
påpeget af flere deltagere, at handling 1-7 ikke er en del af processen ”udvikl leve-
randørstyring”, og at disse handlinger i stedet er en del af processen ”Udfør pro-
jektledelse” under opgaven It-projekter. Projektgruppens vurdering er i overens-
stemmelse hermed.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Ingen nødvendige dataoverførsler. Processen er i meget ringe grad systemunder-
støttet.  
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Relation til andre processer inden for området 
Der er tæt relation til ”Udfør projektledelse” og ”Sikr kunderelationer”. 
 
Der tæt snitflade til ”udfør projektledelse”, da der i denne proces også indgår leve-
randørstyring. Optimalt vil den leverandørstyring der foregår i projekter være 
sammenfaldende med aktiviteten ”udvikl leverandørstyring”. Med andre ord kan 
leverandørstyringsprocessen kobles til den styrings- og/eller projektmodel, som er 
gældende for den pågældende institution. Der er således i stor grad tale om tvær-
gående generiske processer, der i et eller andet omfang kan/bør håndteres via 
institutionernes projektstyringsmodeller – i hvert fald i udviklingsfasen. 
 
Det er oplagt at handlinger og aktiviteter indenfor processerne ”sikr kunderelatio-
ner” og ”udfør leverandørstyring” standardiseres så meget som muligt. Dette vil 
styrke institutionernes modenhed både som leverandør (overfor fællesskabets 
kunder) og som kunde (overfor fællesskabets leverandører).  
 
 
Systemunderstøttelsen på Udfør leverandørstyring  
Der eksisterer ikke noget samlet værktøj, som understøtter leverandørstyringspro-
cessen, i stedet anvendes værktøjer fra andre funktionelle områder og processer. 
Eksempelvis er rapporteringsværktøjer vigtigt for opfølgning i forbindelse med 
leverandørstyring (driftsfasen). I udviklingsfasen benyttes primært projektstyrings-
værktøjer. 
 
 
Tabel 5.8 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Udfør leverandørstyring  M-pro, Focalpoint Projektstyringsværktøjer 

 

 

   ESDH, Outlook Kontraktdelen  

   SAP, Navision, Excel, Taget, 

Crystal Reports, M-tid 

 

Økonomistyring  

   Remedy, HP-Openview 

 

SLA'ere og overvigning  

   TSM Back-up-system  
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Snitflader til andre områder 
En standardiseret leverandørstyringsproces, vil også komme andre funktionelle 
områder, hvor der er leverandørkontakt, til gavn.  
 
5.4 Sikr kunderelationer  
Sikr kunderelationer er 1 af 6 processer indenfor opgaveområdet Styring og op-
følgning. De 6 processer er: 
 
 

• Udfør leverandørstyring 
 
• Sikr kunderelationer 
 
• Følg op på IT-strategi 
 
• Led service management 
 
• Styr IT-ressourcer og IT-økonomi 
 
• Udfør indkøb 

 
 
Processen Sikr kunderelationer er udvalgt som kerneproces, fordi den dels er en 
transaktionstung proces, og dels fordi styringsrelationer, snitflader og ansvarsfor-
deling mellem centrale og lokale ender vurderes som en meget afgørende udfor-
dring i de eksisterende administrative fællesskaber.  
 
 
Beskrivelse af proces  
Processen ”Sikr kunderelationer” består af følgende 3 aktiviteter: 
 

1. Etablér kunderelation 
 
2. Driv kunderelation 
 
3. Videreudvikl kunderelation 

 
 
Aktiviteterne beskrives med udgangspunkt i de handlinger der gennemløbes. Pro-
cessen præsenteres endvidere visuelt i de indsatte flowcharts, som foruden aktivi-
teter og handlinger også beskriver den væsentligste systemunderstøttelse angivet 
med numre på proces, handlings- eller aktivitetsniveau. 
 
 
 
 



 151 

 
 
 
 

Figur 5.9 

Sikre kunderelationer 

 
 

 
 

Etablér kunderelation (handling 1-8) 

”Etablér kunderelation” omhandler fastlæggelse af IT-handlingsplan med hensyn-
tagen til kundernes ønsker og krav, hvorefter der kan udarbejdes et konkret kun-
dekatalog/produktkatalog eller lignende. Disse handlinger er generiske for alle 
SLA’ere og slutter således med udarbejdelse af en egentlig SLA-skabelon. Herefter 
kan udarbejdes specifikke SLA’ere med de enkelte kunder.  
 

Driv kunderelation (handling 9-14) 

”Driv kunderelation” omhandler etablering af det konkrete organisatoriske set up 
i forhold til den specifikke SLA samt afholdelse af kundemøder og opfølgning på 
omfattede driftsydelser og udviklingsprojekter. 
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Videreudvikl kunderelation (handling 15-21) 

”Videreudvikl kunderelation” omhandler identificering, planlægning og udførelse 
af nye projekter. Denne aktivitet, vil således kun være til stede i de tilfælde, hvor 
udviklingsydelser er en del af kundeaftalen/SLA’en.  
 
 
Variationer  
Generelt er der bred enighed mellem deltagerne vedrørende tilgangen til opbyg-
ning af den generiske proces. Dog er der visse variationer i forhold til, hvorledes 
deltagerne udfører enkelte handlinger i processen.  
 
En sådan variation ses især på graden af struktur i dialogen med kunden og op-
følgning på kundemøderne (handling 10-12). Nogle fører en meget fast og organi-
seret dialog, hvorimod andre ministerier har en mere ad hoc-præget tilgang til 
kunderelationsprocessen. Den ustrukturerede kundedialog er, ifølge institutioner-
ne, et resultat af manglende ressourcer til at drive processen frem for et spørgsmål 
om vilje til at føre en struktureret og organiseret dialog.  
 
Den samme variation er gældende for aktiviteten ”videreudvikl kunderelation”, 
hvor manglende ressourcer afstedkommer et væsentligt større fokus på generel 
drift frem for identificering og udvikling af nye projekter (handling 15-21). Igen 
skal det noteres, at det ikke er et udtryk for variationer i den tilstræbte opbygning 
af den generiske proces, men derimod et udtryk for variationer i den faktiske ud-
førsel af enkelte handlinger grundet manglende ressourcer. 
 
På workshoppen blev det noteret, at de deltagere som havde indført en strukture-
ret drift og videreudvikling af kunderelationen, og førte en struktureret og organi-
seret dialog med kunden, havde oplevet positive resultater. Bl.a. i forbindelse med 
konflikthåndtering har det vist sig, at man ved en struktureret fremgangsmåde kan 
håndtere flere problemer i opløbet end tidligere. 
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Ingen nødvendige dataoverførsler. Processen er i meget ringe grad systemunder-
støttet.  
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Vedrørende kompetencer hos it-medarbejderen kan det fremadrettet overvejes 
om leverandørstyringsprocessen og kunderelationsprocessen kan gøres mere ge-
neriske. I princippet bør mange af aktiviteterne i disse processer være identiske, 
uanset om it-afdelingens rolle er som kunde (i forhold til en ekstern leverandør) 
eller som leverandør i forhold til kunden/forretningen.  
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Systemunderstøttelsen på området  
Processen er ikke digitalt workflowstyret, men understøttet af forskellige systemer 
til henholdsvis projektstyring og kommunikation. Der er præsenteret et ønske om 
yderligere systemunderstøttelse af processen, som kan bruges i dialogen med kun-
derne, specielt i relation til igangsættelse af fremtidige udviklingsprojekter. 
 
 
Tabel 5.10 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

  Intranet Dokumentation og kommuni-

kation 

 

  SKAT (egenudviklet system)    

  CLARITY Projektstyringsværktøj  

  SAP  Business warehouse løsning  

 

Sikr kunderelationer 

 * Business Intelligence værktøjer  

   

 
 
Snitflader til andre områder 
Der er ikke identificeret snitflader til andre områder. 
 
 
5.5 Administrér netværk  
Administrér netværk er 1 af 3 processer indenfor opgaveområdet Drift og vedli-
gehold. De tre processer er: 
 
 

• Administrér netværk 
 
• Udfør serverdrift 

 
• Vedligehold applikationer 
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Processerne indenfor drift og vedligehold vedrører overordnet drift og vedlige-
holdelse af it-infrastrukturen. Det nuværende opgaveomfang i de centrale enheder 
afhænger bl.a. af ejerskab til systemer og serviceaftaler. Arbejdsgruppens overord-
nede vurdering er, at opgaven ”drift og vedligehold” i et meget stort omfang vil 
kunne centraliseres i et fremtidigt administrativt service center ligesom de eksiste-
rende administrative fællesskaber i omfattende grad allerede i dag varetager opga-
ven. 
For så vidt angår processerne ”administrér netværk” og ”udfør serverdrift” har de 
fleste medlemmer af arbejdsgruppen, allerede i dag, i større eller mindre grad ind-
draget eksterne operatører i driften. En enkelt institution fremhæver, specifikt i 
forhold til drift af servere, at de vurderer det som strategisk vigtigt for dem fortsat 
at have drift af servere in-house, men omvendt vil de kunne varetage driften for 
statens øvrige institutioner. 
 
Den sidste proces ”vedligehold af applikationer” varetages i større eller mindre  
udstrækning i dag allerede centralt, dog meget afhængigt af systemejerskab. Det er 
en væsentlig pointe, at institutionerne i stort omfang efterspørger specialistkompe-
tencer i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af applikationer. Kompe-
tencerne tilkøbes ofte i dag, som konsulentydelser, og det vurderes, som hen-
sigtsmæssigt, hvis et fremtidigt administrativt service center kan stille rådgivnings 
eller specifikke udviklingskompetencer til rådighed. 
 
 
Beskrivelse af proces 
Området ”Administrér netværk (WAN/LAN/IP)” omfatter at oprette et 
WAN/LAN netværk, herunder IP telefoni, samt at ændre netværket og at nedtage 
netværket. Processen er forholdsvis generisk indenfor de forskellige ministerom-
råder, hvorimod systemunderstøttelsen er varieret. 
 
Beskrivelsen af ”administrér netværk” består af: 
 
 
1. Opret netværk 
 
2. Driv netværk 
 
3. Ændr netværk 
 
4. Nedtag netværk 
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Figur 5.11 

Opret og driv netværk 

 

 

 

Opret netværk (handling 1-10) 

At oprette et WAN netværk består af planlægning, klargøring og overvågning af 
kapacitet og tilgængelighed. Leverandørstyring og fejlfinding er vigtige handlinger.  
 
Hos kunden planlægges der Quality of Service (QoS). Kunden kan med QoS prio-
ritere trafikken i organisations netværk efter vigtighed. Prioritering er en forud-
sætning for at f.eks. IP-telefoni kan virke optimalt, da denne type trafik skal gå 
forud for f.eks. almindelig e-mail eller anden data. Man kan med denne teknologi 
lægge den interne tale- og datatrafik på samme netværk, hvilket dels giver driftsbe-
sparelser, dels mulighed for at integrere telefoni med dataapplikationer.  
 
Når niveauerne i QoS er planlagt klargøres konfigurationen i IT afdelingen. Kapa-
citeten overvåges for at afklare ændringens tilgængelighed. Drejer det sig om for-
beredelsen af IP telefoni, foretages her ligeledes et valg og køb af hardware. Dette 
valg foretages af IT medarbejderen i samarbejde med lederen for IT afdelingen. 
Herefter udføres fejlfinding.  
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Før oprettelsen af et netværk skal kundens behov afklares, hvorefter ledelsen i IT-
afdelingen planlægger implementeringen af ny server. IT afdelingen klargører ser-
veren til implementering og der installeres basis software hos kunden. Herefter 
installeres applikationer, og der opsættes et produktionsmiljø. 
 

Driv netværk (handling 11-14) 

I denne fase overvåges netværk af medarbejderen i IT afdelingen. Der udføres 
fejlfinding og laves backup af konfigurationer. Under kapacitetsstyring overvåges 
servere løbende. Der monitoreres vha. af systemet ”Whats up” som bruges til 
overvågning af fejlfinding 
 
 
 

Figur 5.12 

Ændre og nedtag netværk  
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Ændre netværk (handling 15-19) 

Når der skal foretages en ændring i netværket, laves en backup af serveren i IT 
afdelingen. Der udføres en fejlfindingsprocedure, hvor evt. fejl identificeres. 
Hændelserne visiteres hardware/softwaremæssigt, og der indhentes soft-
ware/hardware til at gennemføre test. På dette tidspunkt uarbejdes ligeledes en 
back-out plan til brug i nødstilfælde. Herefter implementeres ændringen. 

Nedtag netværk (handling 20-22) 

Når et WAN/LAN netværk skal nedtages udfases servere i en kontrolleret proces, 
hvorefter hardwaren nedtages. Efter nedtagning bortskaffes udstyr og der foreta-
ges en wipning af data på hardwaren.  
 
 
Variationer  
Der er stor enighed om processen, men der er variationer for så vidt angår valget 
af IP hardware teknologi i handling 3. I forbindelse med planlægningen af QoS er 
der også variationer på tværs af de forskellige institutioner. Forsvaret og Uden-
rigsministeriet har specielle sikkerhedsmæssige forhold der adskiller sig fra de an-
dre ministerier.  
 
 
Relation til andre processer indenfor området 
Som det fremgår af procesgennemgangen overfor kan der i forbindelse med at 
oprette og drive netværk være behov for at indkøbe ny software/ hardware. Der 
er altså relevante snitflader til processerne vedr. leverandørstyring og indkøb.  
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
Generelt bruges Ciscos systemer. IP er den mest anvendte netværksprotokol i dag. 
IP teknologi gør det muligt at skabe konvergerede netværk (F.eks. LAN/WAN 
indeholdende IP telefoni) der både kan håndtere data og tale. Cisco har en lang 
række løsninger til opbygning af netværk og netværksadgang samt håndtering af 
netværksydelser og netværksapplikationer. 
 
Cisco tilbyder derudover en AVVID- strategi (Architecture for Voice, Video and 
Integrated Data). AVVID er et skalérbart multiservice netværk med høj tilgænge-
lighed og fleksibilitet, hvor både traditionel IP telefoni samt video og læringssy-
stemer kan integreres.  
 
Når netværket er oprettet bruges Cisco Checkpoint primært som firewall. Cisco 
Works bruges som management system og Whats up bruges til monitorering.  
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Tabel 5.13 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Administrér netværk  TEL-NET, TARGA (PLUS)    

   AD Brugeradministration  

   HP-Openview (OVIS), HP-

procure, Microsoft, Rerfor-

mance Guard, Whats Up, 

D'MON, G'ON 

 

Overvågningssystemer  

   CISCO WORKS, CISCO WAN-

manager, TIVOLI NET (Net-

view Aix), Baracuda 

 

Overvågningssystemer  

   TSM Back-up-system  

   

 
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er ikke identificeret snitflader til andre områder. 
 
 
5.6 Udfør serverdrift  
Udfør serverdrift er 1 af 3 processer indenfor opgaveområdet Drift og vedlige-
hold. De 3 processer er:  
 
 

• Administrér netværk 
 
• Udfør serverdrift 

 
• Vedligehold applikationer 
 



159 

Processerne vedrører overordnet drift og vedligeholdelse af it-infrastrukturen. Det 
nuværende opgaveomfang i de centrale enheder afhænger bl.a. af ejerskab til sy-
stemer og serviceaftaler. Arbejdsgruppens overordnede vurdering er, at opgaven 
”drift og vedligehold” i et meget stort omfang vil kunne centraliseres i et fremti-
digt administrativt service center ligesom de eksisterende administrative fællesska-
ber i omfattende grad allerede i dag varetager opgaven. 

Processen ”udfør serverdrift” er en forholdsvis generisk proces på tværs af de 
undersøgte institutioner og varierer hovedsageligt for så vidt angår systemunder-
støttelsen dvs. der anvendes forskellige systemer, der primært er valgt fordi syste-
merne understøtter de forskellige fabrikater af servere.  
 
 
Beskrivelse af ”Udfør serverdrift” 
Processen ”udfør serverdrift” er en forholdsvis generisk proces på tværs af de 
undersøgte institutioner og varierer hovedsageligt for så vidt angår systemunder-
støttelsen dvs. der anvendes forskellige systemer, der primært er valgt fordi syste-
merne understøtter de forskellige fabrikater af servere.  
 
 
”Udfør serverdrift” består af følgende fire aktiviteter:  
 
 
1. Etablér server 
 
2. Driv server 
 
3. Ændr server 
 
4. Nedtag server 
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Figur 5.14 

Etabler og driv server 

 

 
 

 
 
”Etabler server” 
Aktiviteten igangsættes ved, at kunden/ forretningen afklarer de centrale behov i 
relation til etablering af en ny server. Kunden har efterfølgende ansvaret for at 
fremsende de dokumenterede behov til it-afdelingen. Herefter igangsættes en 
række handlinger i it-afdelingen, der omfatter planlægning af implementeringen og 
indkøb af ny server. Efterfølgende klargøres serveren til implementering, der in-
stalleres software, der opsættes produktions-, test- og udviklingsmiljø samt instal-
leres applikationer. Herefter overføres serveren til drift. 
 
Der trækkes endvidere på en række andre aktiviteter relateret til leverandørstyring 
og indkøb. I begyndelsen af processen vil der være en række tilbageløb for at sik-
re, at kundens behov afklares systematisk og sættes i forhold til de tekniske mulig-
heder. 
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”Driv server” 
Efter etablering overgår serveren til drift. Aktiviteten omfatter en række handlin-
ger såsom at udføre backup, overvåge herunder kapacitetsstyring, rutine-
fejlfinding og identificering af fejl. Kunden/ forretningen er ikke involveret i drif-
ten af serveren, som kun omfatter medarbejdere ansat i IT-afdelingen. 
 
 
 

Figur 5.15 

Ændr og nedtag server 

 

 
 

 
 
”Ændr server” 
Når der identificeres en fejl i f.eks. MOM visiteres hændelsen af medarbejderen i 
IT afdelingen, hvorefter der indhentes hardware el. software til håndtering af fej-
len. Der gennemføres efterfølgende diverse test af systemerne, og der udarbejdes 
en back-out plan. Herefter implementeres ændringen.  
 
”Nedtag server” 
Når det er besluttet, at en server skal nedtages, udfases den i en trinvis og kontrol-
leret proces. Herefter nedtages hardware og udstyret bortskaffes og vipes.  
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Variationer  
Processen ”Udfør serverdrift” er forholdsvist generisk på tværs af de undersøgte 
institutionerne, og evt. forskelle vedrører typisk om institutionerne selv har valgt 
at drifte og etablere servere eller har valgt at outsource opgaven til eksterne opera-
tører.  
 
Institutionerne har endvidere alle i stort omfang digitaliseret de aktiviteter og han-
dlinger, som det er rationelt at digitalisere. Evt. tidsmæssige flaskehalse vil ikke 
kunne hindres ved en yderligere digitalisering af relationen mellem kunden/ for-
retningen og it-afdelingen. 
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Datastrømme er ikke kortlagt. 
 
 
Relation til andre processer inden for området 

”Udfør indkøb” og ”udfør leverandørstyring” 

Der er først og fremmest væsentlige relationer til indkøb og leverandørstyring, 
fordi processen kan resultere i indkøb af ny hardware og software, såfremt institu-
tionerne selv udfører serverdrift eller kontakt til leverandører såfremt institutio-
nerne har outsourcet drift og etablering af servere til eksterne operatører. 
 

”Sikr kunderelationer” 

Der er endvidere en væsentlig relation til processen ”sikr kunderelationer”, da en 
væsentlig del af aktiviteterne vedrørende serverdrift er rettet mod at håndtere 
kundernes umiddelbare behov og sikre at fremtidige behov indskrives i fx udvik-
lingsplaner. 

”Administrér hardware” 

Slutteligt er der endvidere en væsentlig relation til administration af hardware, da 
processen omhandler indkøb, registrering m.m. af nyindkøbs materiel. ”admi-
nistrér hardware” vil altså understøtte ”udfør serverdrift” både i forbindelse med 
planlægning af indkøb og i forbindelse med den løbende drift. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
Som beskrevet ovenfor er serverdriften i alle de undersøgte institutioner digitalise-
ret. Institutionerne anvender et bredt udsnit af systemer, og det har i proceskort-
lægningen været muligt at tegne et tilnærmelsesvist præcist billede af, hvilke sy-
stemer de enkelte institutioner anvender. 
 
I nedenstående tabel beskrives hvilke systemer der understøtter processen på for-
skellige niveauer og funktionsområder. 
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Tabel 5.16 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 
 

Remedy, Hp-openview, I-hlp, 

Share point, Ad-hoc it 
Service desk systemer 

 

 

 

IXP, IBM director, MS-RDP, 

RIS, Alteris, HP-Rapid De-

ployment, Microsoft SMS, 

W.SUS 

Deployment systemer 

 

 

 

Trend Micro, Symantic antivi-

rus, McAffee, Sybari Exchange, 

Microsoft Forefront 

Virusprogrammer 

 

 
 

Windows, Linux, Unix, WM-

ware 
Operativ systemer 

 

 

 

TMS (Tivoli Storage Manage-

ment), Back-up exec, Net 

Back-up, HP Hardware 

Overvågningssystemer 

 

 

Udfør serverdrift 

 

MOM (Microsoft Operation 

Management), Whats up, 

DMON, ILO, Nero Secure 

Fejlfindingssystemer 

 

      

   

 
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er ikke identificeret relationer til andre områder. 
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5.7 Udfør brugeradministration  
Udfør brugeradministration er 1 ud af 9 processer indenfor opgaveområdet Bru-
gerservice. Der er i alt kortlagt 6 af de 9 processer. Processerne er:  
 
 

• Udfør brugeradministration 
 
• Håndter service request 
 
• Udfør incident management 
 
• Udfør problem management 
 
• Udarbejd driftsrapportering 
 
• Træn slutbrugere 
 
• Administrér telefoni 
 
• Administrér standard PC 
 
• Administrér hardware 

 
 
 
Beskrivelse af proces 
Processen omhandler al bruger- og rettighedsstyring som it-afdelingerne er an-
svarlige for, og som styres via AD (Active Directory). Processen gennemløbes 
ofte og omhandler både oprettelse og nedlæggelse af medarbejdere, løbende æn-
dringer i forbindelse med enkeltpersoner og større ændringer i forbindelse med 
organisations- og ressortomlægninger.  
 
 
”Udfør brugeradministration” består af følgende fire aktiviteter:  
 
 
1. Opret brugerprofil 
 
2. Ændr brugerprofil 
 
3. Nedlæg brugerprofil 
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Figur 5.17 

Opret og ændre brugerprofil  

 

 

 

Opret brugerprofil (handling 1-5). 

Efter en kunde (personaleafdeling eller fagkontorer) anmoder om brugeroprettel-
se oprettes brugeren i AD, hvorefter der ændres i fagsystemerne i overensstem-
melse med AD-oprettelsen. (Handling1-3).  
 
Næste skridt er oprettelse i de administrative systemer (office, tidsregistrering 
mv.). Alt efter hvor systemejerskab til disse systemer er placeret, kan oprettelse 
ske på initiativ af it-afdelingen alene eller det kan kræve tilladelse/involvering af 
systemejere udenfor it-afdelingen. Herefter sker licenshåndtering, dvs. pengeop-
krævning internt og styring i forhold til leverandører. (Handling 4-5).  
 
Efter oprettelse i administrative systemer sker oprettelse i fagsystemer. Oprettel-
sen udføres enten i it-afdelingen eller hos systemejer, men kun efter anmodning 
fra fagchefer.  
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Ændr brugerprofil (handling 6-10) 

Ændringer i brugerprofiler initieres ved en anmodning fra kunden. Ændringer kan 
både forekomme i administrative systemer og fagsystemer. Anmodning om opret-
telse i fagsystemer kan være afgivet samtidig med den generelle anmodning om 
oprettelse, men kan naturligvis også komme uafhængig af den generelle anmod-
ning, da arbejdsopgaver, placering mv. kan ændre sig og dermed kræve ny-
oprettelser. (Handling 6-7).  
 
 
Ændringer vurderes i it-afdelingen og udføres enten i it-afdelingen eller hos sys-
temejer i forretningen. I forbindelse med vurdering af ændring, skal der ske vurde-
ring af historik; hvad kan slettes, hvad skal gemmes? Ligeledes vurderes brugerens 
status i de enkelte systemer, samt hvorvidt der skal flyttes data. Efter vurderinger 
sker oprettelsen/ændringen og til slut kan data flyttes. (Handling 8-10). 
 
 
 

Figur 5.18 

Ændre og nedtag brugerprofil 
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Nedlæg brugerprofil (handling 11-14). 

Anmodning om nedlæggelse af brugerprofil kommer fra personaleafdelingen. 
Aktiviteten bør være identisk med ændringsaktiviteten. Dvs. der skal først ske en 
vurdering i forhold til historik og brugerens status i system(erne). Herefter udføres 
den egentlige nedlæggelse. I princippet skal de samme handlinger gennemgås, som 
i oprettelsessituationen i forhold til at sikre at brugeren slettes/flyttes i alle admi-
nistrative systemer og i alle fagsystemer. Hefter lukkes brugerprofilen og slettes 
efter 1 mdr. (der er forskellig tidshorisont i organisationerne).  
 
 
Variationer  
Der er fastsat forskellige regler i institutionerne vedr. hvor længe brugerbruger-
profiler skal eksisterer inden de kan slettes (1-3 måneder).  
 
Der er betydelige variationer i forhold til hvor systemejerskab for forskellige typer 
af systemer (både administrative og fagspecifkke) er placeret; om det er i it-
afdelingen eller i forretningen, og som følge heraf betydelige forskelle i forhold til 
hvor mange aktører der involveres i processen. 
 
Ligeledes synes der store forskellige i forhold til hvor integreret brugerstyring 
(AD’en) er med øvrige systemer, herunder fagapplikationer. Arbejdsgruppedelta-
gerne anfører, at der er betydelige udfordringer forbundet med at kunne foretage 
et ”klart snit” mellem administrative systemer og fagsystemer i relation til bruger-
styring. Dog lader det til at nogle fællesskaber har overkommet denne udfordring 
taget i betragtning hvor mange bruger der betjenes og hvor mange (forskellige) 
institutioner, der betjenes. Det er oplagt at se nærmere på Forsvaret, som best-
practice institution på dette område.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Datastrømme er ikke kortlagt i detaljer, men et oplagt forbedringspotentiale for 
processen er en automatiseret dataoverførsel mellem HR-afdelinger/HR-systemer 
og it-afdelingens brugerstyringssystemer.  
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Procesmæssigt er der oplagte synergier at finde i forhold til administration af 
standard pc og licensstyring, hvorfor processerne på sigt må sammentænkes/gøres 
generiske i det omfang det er muligt, eksempelvis via en ITIL-standardisering. 
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Systemunderstøttelsen på Udfør brugeradministration  
Processen er alle steder understøttet digitalt af forskellige brugeradministrations-
systemer. Disse systemer udbygges flere steder med diverse forretningsspecifikke 
brugeradministrative applikationer, disse er ikke kortlagt. Active Directory anven-
des i stort set alle institutioner. Der er stor forskellighed i anvendelsen af Active 
Directory og især integrationen til øvrige systemer og applikationer. Systemkort-
lægningen er ikke nødvendigvis udtømmende.  
 
 
 
Tabel 5.19 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 

 

OMADA, Desk Top Authority, 

AD, Novell-NDS, CITRIX, SAP 

R3 

 

Brugeradministrationssystem 

 

 

Udfør brugeradministra-

tion 

 

Diverse forretningsspecifikke 

brugeradministrative applika-

tioner 

 

  

 

   

 
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er en stærk snit-flade til HR-området og et betydeligt effektiviseringspotentia-
le forbundet med en digitalisering af ansættelsesprocessen og herunder integration 
til Service Desk (brugeradministrationsprocessen).  
 
Der er en stærk snitflade til Økonomistyrelsens Brugerstyringsprojekt. Fælles 
komponent efterspørges.  
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5.8 Håndter service request  
Håndter service request er 1 ud af 9 processer indenfor opgaveområdet Bruger-
service. Der er i alt kortlagt 6 af de 9 processer. Processerne er:  

 
• Udfør brugeradministration 
 
• Håndter service request 
 
• Udfør incident management 
 
• Udfør problem management 
 
• Udarbejd driftsrapportering 
 
• Træn slutbrugere 
 
• Administrér telefoni 
 
• Administrér standard PC 
 
• Administrér hardware 

 
 
Processen ”håndter service request” er en forholdsvis generisk proces på tværs af 
de undersøgte institutioner og varierer hovedsageligt i forhold til, i hvilket omfang 
institutionerne har implementeret ITIL processen. Service request er i ITIL be-
skrevet som en del af funktionen ”Service desk” og vedrører alle former for an-
modning om service. Det drejer sig både om service i form af opdateringer af 
software, udskiftning defekt hardware samt anmodning ny hardware og oprettelse 
af brugere m.m.  
 
Fem af elleve institutioner har implementeret service desken i fuldt omfang, mens 
de øvrige institutioner kun har implementeret funktionen delvist. 
 
 
Beskrivelse af ”Udfør serverdrift” 
”Håndter service request” består af følgende tre aktiviteter:  
 
1. Registrér anmodning 
 
2. Levér ydelse 
 
3. Afslut sag
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Aktiviteterne beskrives med udgangspunkt i de handlinger der gennemløbes. Pro-
cessen præsenteres endvidere visuelt i de indsatte flowcharts, som foruden aktivi-
teter og handlinger også beskriver den væsentligste systemunderstøttelse angivet 
med numre på proces, handlings- eller aktivitetsniveau jf. nedenstående: 
 
 

Figur 5.20 

Registrer anmodning og lever ydelse 

 

 
 

 
 

Registrér anmodning (handling 1-9 og handling 13-16) 

Processen igangsættes af brugeren, der fremsender en anmodning om software, 
hardware, brugeroprettelse etc. til den budget ansvarlige internt i ”forretningen”, 
som verificer anmodningen og sender den videre til ”service desken”. Anmodnin-
gen modtages, kvalitetssikres, registreres samt kategoriseres og prioriteres internt i 
”service desken”. Der udsendes en kvitteringsskrivelse til ”forretningen” for mod-
taget anmodning. De næste handlinger vedrører den interne sagsbehandling i 
”service desken”. Der gennemføres først og fremmest et match op imod den afta-
lebestemte positivliste, dvs. den liste over software, hardware m.m., som der er 
indgået aftale (SLA’en) om, mellem ”forretningen” og IT-afdelingen. Såfremt det 
ønskede hardware, software etc. er omfattet af positivlisten kan det umiddelbart 
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udleveres uden yderligere kontakt til forretningen. Handlingerne er indtil nu i de 
omfattede institutioner understøttet af Remedy eller andre lignende systemer.  
 
Alternativt er det ønskede hardware, software etc. ikke omfattet af positivlisten og 
der søges efter alternative løsninger. Vælges alternative løsninger verificeres det 
valgte udstyr i forretningen førend service desken igangsætter levering af ydelsen. 
Det er endelig en mulighed, at anmodningen ikke kan efterkommes med ”stan-
dard” udstyr fra positivlisten eller gennem alternative løsninger og derfor eskaleres 
anmodningen jf. handling 10. Eskaleringen består i, at lederen af IT-afdelingen 
indleder en dialog (typisk møder) med ”forretningen” om, hvilke særlige behov, 
der afstedkommer særligt udstyr, og det vurderes i hvilket omfang behovene ret-
færdiggør special indkøb. Det er de undersøgte institutioners vurdering, at øn-
skerne typisk ikke efterkommes og sagen kan efterfølgende lukkes. 
 
 

Levér ydelse (handling 10-12) 

Det ønskede hardware, software etc. er omfattet af positivlisten eller der er indgå-
et aftale om alternativt udstyr og service desken iværksætter leverance jf. handling 
15. Udstyret er enten tilgængeligt på lager og kan derfor umiddelbart leveres eller 
der skal rekvireres udstyr fra ekstern leverandør, hvortil der fremsendes et ønske 
om udstyr, der skal leveres opsat eller til opsætning i den pågældende institution. 
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Figur 5.21 

Afslut sag 

 

 
 

 
 

Afslut sag (handling 17)) 

Den sidste aktivitet omfatter lukning af sagen og et flow til asset management 
(ITIL begreb, der dækker over bl.a. lagerstyring) 
 
 
Variationer  
Der er stor enighed om processen, men der forskel mellem institutionerne i udfø-
relsen af aktiviteterne, dvs. at variationerne mellem institutionerne kommer til 
udtryk i tilrettelæggelsen af handlingsniveauet. Processerne varierer endvidere i 
forhold til, i hvilket omfang institutionerne har implementeret ITIL. 
 
Processen ”service request” er omfattende digitaliseret i de undersøgte institutio-
ner og er understøttet af forskellige IT-værktøjer til at styre kontakten mellem 
brugerne og ”forretningen på den ene side og IT-afdelingen på den anden. De 
interne arbejdsgange i IT-afdelingen er ligeledes digitaliseret eller systemunderstøt-
tet. Institutionerne fremhæver, at de i udpræget grad anvender IT-værktøjer til 
erfaringsopsamling. 
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Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Datastrømme er ikke kortlagt. 
 
 
Relation til andre processer inden for området 

”Sikr kunderelationer” 

Som det fremgår af procesgennemgangen er der en væsentlig snitflade til ”sikr 
kunderelationer”. I håndteringen af en service request vil der løbende være behov 
for at afstemme og håndtere kundernes forventninger til it-afdelingen, ligesom der 
er et udpræget behov for at forstå kundernes forretning og særlige behov. Det 
betyder, at outcome af en service request ofte vil være input til de løbende kun-
demøder, der afholdes mellem det administrative fællesskab og ”forretningen”. På 
kundemøderne kan fx ”positivlisterne” (lister over hardware, software m.m. der 
stilles til rådighed) diskuteres, ligesom nye behov og forventninger kan afstemmes. 
  

”Udfør brugeradministration” 

Der er endvidere en væsentlig snitflade til processen vedr. brugeroprettelse. I et 
ITIL framework er brugeroprettelse, en anmodning der håndteres, som en del af 
service request. Det betyder, at brugeroprettelse i ITIL sammenhæng ikke er en 
selvstændig proces. I nærværende opgaveoversigt jf. bilag P1 beskrives brugerop-
rettelse, som en selvstændig proces, hvilket formodentlig kan forklares med, at 
institutionerne har implementeret ITIL i forskelligt omfang. Brugeroprettelse har 
derfor, i mange institutioner, fortsat status, som en selvstændig proces og afviger i 
tilrettelæggelsen fra processer vedr. fx forespørgsler om udskiftning af defekt 
hardware. 
 
 
”Snitflade til processer vedr. leverandørstyring og indkøb” 
Der er endvidere snitflader til processerne vedr. leverandørstyring og indkøb, da 
et service request kan resultere i indkøb af nyt eller supplerende udstyr eller i ind-
dragelse af eksterne operatører i den konkrete opgaveløsning. 
 

”Asset management” 

Endeligt er der en relevant snitflade til ”asset management”, der ikke er omfattet 
af opgaveoversigtet i bilag P1, men snitfladen præsenteres, fordi to af de under-
søgte institutioner implementeret ITIL i udpræget grad og for dem er snitfladen til 
”asset management” relevant. 
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Systemunderstøttelsen på området  
Som beskrevet ovenfor er ”service request” i de undersøgte institutioner digitali-
seret i meget stort omfang. Institutionerne anvender et bredt udsnit af systemer til 
at understøtte sagsbehandlingen. Det har i proceskortlægningen været muligt at 
tegne et tilnærmelsesvist præcist billede af, hvilke systemer institutionerne anven-
der til at understøtte processen.  
 
Overordnet er processen understøttet i henholdsvis ”forretningen” og i IT-
afdelingen af følgende systemer: Omada, I-Help, Ad Hoc IT, Remedy, Share Po-
int, C.A.. Der findes altså et stort antal systemer, der kan understøtte servicedesk 
processen og som understøtter implementeringen af ITIL, hvilket den nuværende 
heterogene systemunderstøttelse også er udtryk for. 
 
Nedenstående tabel beskriver, hvilke systemer der understøtter processen i for-
hold til forskellige funktioner. 
 
 
Tabel 5.22 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 

 

Remedy, Hp-openview, I-hlp, 

Share point, Ad-hoc it, CA 

(Computer Associate) 

Service desk systemer 

 

 

Håndtér Service Request 

 ITSM ITIL-Service desk system  

   Zemworks Udrulningssystem  

 

  

IXP, IBM director, MS-RDP, 

RIS, Alteris, HP-Rapid De-

ployment, Microsoft SMS, 

W.SUS 

Deployment systemer 

 

   

 
 
 
Snitflader til andre områder 
I det omfang brugeroprettelse betragtes, som en anmodning, der kan henføres til 
service request, vil der, som det er begrundet i notatet vedr. brugeroprettelse være 
en yderst relevant snitflade til HR-sporet. Der vil endvidere være et betydeligt 
effektiviseringspotentiale forbundet med en digitalisering af ansættelsesprocessen 
og herunder integration til Service Desken, der omfatter service request.  
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5.9 Udfør incident management  
Udfør incident management er 1 ud af 9 processer indenfor opgaveområdet Bru-
gerservice. Der er i alt kortlagt 6 af de 9 processer. Processerne er:  
 
 

• Udfør brugeradministration 
 
• Håndter service request 
 
• Udfør incident management 
 
• Udfør problem management 
 
• Udarbejd driftsrapportering 
 
• Træn slutbrugere 
 
• Administrér telefoni 
 
• Administrér standard PC 
 
• Administrér hardware 

 

Processen ”udfør incident management” er en forholdsvis generisk proces på 
tværs af de repræsenterede institutioner og varierer hovedsageligt i forhold til 
hvilket omfang institutionerne har implementeret, ITIL processen i dens fulde 
omfang. Incident management er i ITIL beskrevet som en del af funktionen ”Ser-
vice Desk” og vedrører alle former for anmeldelse af hændelser. Det drejer sig 
både om hændelser, hvor der er registreret en umiddelbar løsning og hændelser, 
som efterfølgende eskaleres til fx problem management (ITIL proces). 
 
Fem af elleve institutioner har implementeret servicedesken i fuldt omfang, mens 
de øvrige institutioner kun har implementeret funktionen delvist. 
 
 
Beskrivelse af ”udfør incident management” 
”Udfør incident management” består af følgende fire aktiviteter:  
 
1. Registrér henvendelse 
 
2. Genetablér drift 
 
3. Afslut sag 
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Figur 5.23 

Registrer henvendelse og genetablér drift 

 

 
 

 
 

Registrér hændelse (handling 1-9) 

Processen startes hos brugeren, der observerer en hændelse/ problem, som bru-
geren i de fleste tilfælde registrerer og kategoriserer elektronisk i fx Remedy. I 
andre tilfælde henvender brugeren sig via mail eller pr. telefon. Indberetningen 
stiles til servicedesken/ helpdesken, der modtager, kvalitetssikr samt registrerer, 
kategoriserer og prioriterer hændelsen. I enkelte tilfælde aktiverer medarbejderne 
endvidere en konkret sikkerhedsbehandling og udsender relevant information til 
omverdenen som orienterer om, at en service, hjemmeside eller andet er nede, og 
at institutionen derfor ikke kan nås af eksterne brugere eller som orienterer om i 
institutionen, at servicedesken er orienteret om problemet og er i gang med fejl-
retningen. 

Genetablér drift (handling 10-23) 

Næste aktivitet vedrører genetablering af driften og igangsættes ved at hændelsen 
matches mod tidligere hændelser (incident) registreret i database. Ved at matche 
hændelsen mod tidligere hændelser kan det vise sig, at hændelsen er kendt og løs-
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ningen gennemløber en simpel verificering, som inddrager slutbrugeren, hændel-
sen håndteres og sagen kan umiddelbart lukkes.  
 
Det er endvidere en mulighed, at hændelsen ved det første match i ”first line” ikke 
kendes. Der udsendes efterfølgende en kvittering til brugeren for modtagelse af 
registreringen og der udpeges en ansvarlig blandt det tekniske personale (”second 
line”). Der gennemføres yderligere et match mod en udvidet database og der er 
igen to mulige udfald kendt eller ukendt hændelse.  
 
Ved en kendt hændelse er handlingerne, som ovenfor beskrevet, der udsendes en 
kvitteringsskrivelse og gennemføres en verificering hos slutbrugeren og sagen kan 
umiddelbart herefter lukkes.  
 
Ved ukendt hændelse udføres i første step et workaround, dvs. forretningen/ bru-
geren kommer i drift igen, men hændelsen håndteres ikke.  Dernæst eskaleres det 
pågældende incident og i nogle tilfælde inddrages eksterne leverandører. Under-
vejs inddrages brugeren i større eller mindre omfang jf. nedenstående tegning. 
 
 
 

Figur 5.24 

Genetablér drift og afslut sag 
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Registrér hændelse (handling 1-9) 

Processen startes hos brugeren, der observerer en hændelse/ problem, som bru-
geren i de fleste tilfælde registrerer og kategoriserer elektronisk i fx Remedy. I 
andre tilfælde henvender brugeren sig via mail eller pr. telefon. Indberetningen 
stiles til servicedesken/ helpdesken, der modtager, kvalitetssikr samt registrerer, 
kategoriserer og prioriterer hændelsen. I enkelte tilfælde aktiverer medarbejderne 
endvidere en konkret sikkerhedsbehandling og udsender relevant information til 
omverdenen som orienterer om, at en service, hjemmeside eller andet er nede, og 
at institutionen derfor ikke kan nås af eksterne brugere eller som orienterer om i 
institutionen, at servicedesken er orienteret om problemet og er i gang med fejl-
retningen. 
 

Genetablér drift (handling 10-23) 

Næste aktivitet vedrører genetablering af driften og igangsættes ved at hændelsen 
matches mod tidligere hændelser (incident) registreret i database. Ved at matche 
hændelsen mod tidligere hændelser kan det vise sig, at hændelsen er kendt og løs-
ningen gennemløber en simpel verificering, som inddrager slutbrugeren, hændel-
sen håndteres og sagen kan umiddelbart lukkes.  
 
Det er endvidere en mulighed, at hændelsen ved det første match i ”first line” ikke 
kendes. Der udsendes efterfølgende en kvittering til brugeren for modtagelse af 
registreringen og der udpeges en ansvarlig blandt det tekniske personale (”second 
line”). Der gennemføres yderligere et match mod en udvidet database og der er 
igen to mulige udfald kendt eller ukendt hændelse.  
 
Ved en kendt hændelse er handlingerne, som ovenfor beskrevet, der udsendes en 
kvitteringsskrivelse og gennemføres en verificering hos slutbrugeren og sagen kan 
umiddelbart herefter lukkes.  
 
Ved ukendt hændelse udføres i første step et workaround, dvs. forretningen/ bru-
geren kommer i drift igen, men hændelsen håndteres ikke.  Dernæst eskaleres det 
pågældende incident og i nogle tilfælde inddrages eksterne leverandører. Under-
vejs inddrages brugeren i større eller mindre omfang jf. nedenstående tegning. 
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Afslut sag (handling 24-25) 

Hændelsen er håndteret og er enten løst eller driften er genetableret via et worka-
round. Sagen lukkes herefter, som en del af incident management og kan evt. 
overføres til en sag der håndteres i ”Problem Management” (ITIL proces). I for-
bindelse med, at sagen lukkes registreres det pågældende incident og løsningen i 
den database, som servicedesken sikrer erfaringsopsamlingen i. 
 
 
Variationer  
Processen ”Udfør Incident Management” er grundlæggende digitaliseret i alle de 
undersøgte institutioner og er understøttet af forskellige IT-værktøjer til at styre 
kontakten mellem brugerne og IT-afdelingen. De interne arbejdsgange er ligeledes 
digitaliseret. Institutioner fremhæver endvidere, at de anvender IT-værktøjer til 
erfaringsopsamling. 
 
Variationerne mellem institutionerne består hovedsageligt i, hvilke processer der 
er omfattet af opgaven ”Brugerservice og dermed ”Udfør Incident Management”. 
Institutionerne varierer endvidere i forhold til, hvor mange ITIL-processer de har 
implementeret. Det vurderes, at institutionerne er nået forholdsvist langt i imple-
menteringen af ”Service desk” funktionen, der omfatter ”Incident Management” 
og ”Service Request”, dog er der ikke fuldstændig enighed om, hvordan proces-
serne bør se ud, og hvilke af de forskellige ITIL-processer, der er omfattet af im-
plementeringen af ”Service desken”. Det kan forklares med, at institutionerne ikke 
er nået lige langt i implementeringen af ”service desk” funktionen og stadigværk 
har mange udeståender i forhold til implementeringen af ITIL, både hvad angår 
analyser af institutionernes nuværende processer i forhold til ITIL og den konkre-
te implementering af ITIL’s anbefalinger. 
 
Den overordnede vurdering er, at ITIL vil være et oplagt udgangspunkt for opret-
telsen og implementeringen af ét eller flere IT administrative centre i staten. Det 
er dog vigtigt at pointere, at der udestår f.eks. et omfattende standardiseringsar-
bejde i forhold til nuværende arbejdsprocesser for kunne bruge ITIL, som en fæl-
les ramme på tværs af de statslige institutioner. 
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Der er ikke kortlagt datastrømme 
 
Relation til andre processer inden for området 
Nedenfor præsenteres de processer indenfor it-området,  som der er relevante 
relationer til. 
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”Udfør Problem Management” 

Som det fremgår af procesgennemgangen i afsnit 2.1.1 til 2.1.3 er der en yderst 
relevant snitflade til processen ”Udfør Problem Management” (ITIL proces). Snit-
fladen kommer i spil i det øjeblik, hvor et incident ikke længere er at betragte, som 
et incident med en umiddelbar løsning enten i form af en konkret løsning af ”in-
cidentet” eller etablering af et workaround, der genetablerer driften.  
 
Det betyder, at Problem Management er i spil når incidentet eskaleres til et pro-
blem. Implementerer institutionerne processen, som foreskrevet i ITIL er snitfla-
den standardiseret og der foreligger, i ITIL, retningslinier, for hvornår de forskel-
lige processer er i spil. En effektiv håndtering af processerne i ”Service Desken” 
betinges bl.a. i hvilket omfang tidligere hændelser og løsninger herpå er registreret 
i fx erfaringsdatabaser. 
 

”Udfør leverandørstyring” og ”Udfør indkøb” 

Der er desuden relevante snitflader til henholdsvis ”leverandørstyring” og ”ind-
køb”, da håndteringen af incident management kan resultere i indkøb af nyt eller 
supplerende software og hardware samt inddragelse af eksterne operatører i den 
konkrete opgaveløsning både i forbindelse med ”udfør incident management” og 
”udfør problem management”. 
 

”Sikr kunderelationer” 

Der er endvidere en yderst relevant snitflade til ”sikr kunderelationer”. I håndte-
ringen af et incident vil der løbende være behov for at afstemme og håndtere kun-
dernes forventninger til it-afdelingen, ligesom der er et udpræget behov for at 
forstå kundernes forretning og særlige behov. Det betyder, at outcome af håndte-
ringen af et incident ofte kan være input til de løbende kundemøder, der afholdes 
mellem det administrative fællesskab og ”forretningen”. På kundemøderne kan fx 
behov for udvikling og ændringer, som følgen af gentagne incident diskuteres. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
Som beskrevet ovenfor er ”Udfør incident management” i de undersøgte institu-
tioner digitaliseret i meget stort omfang. Institutionerne anvender et bredt udsnit 
af systemer til at understøtte sagsbehandlingen. Det har i proceskortlægningen 
været muligt at tegne et tilnærmelsesvist præcist billede af, hvilke systemer institu-
tionerne anvender til at understøtte processen.  
 
Overordnet er processen understøttet i henholdsvis ”forretningen” og i IT-
afdelingen af følgende systemer: Omada, I-Help, Ad Hoc IT, Remedy, Share Po-
int, C.A.. Der findes altså et stort antal systemer, der kan understøtte servicedesk 
processen og dermed også incident management samt understøtter implemente-
ringen af ITIL, hvilket den nuværende heterogene systemunderstøttelse også er 
udtryk for. 
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Nedenstående tabel beskriver, hvilke systemer der understøtter processen i for-
hold til forskellige funktioner. 
 
 
Tabel 5.25 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 

 

Remedy, Hp-openview, I-hlp, 

Share point, Ad-hoc it, CA 

(Computer Associate) 

 

Service desk systemer 

 

 

Udfør incident manage-

ment 

 ITSM ITIL-Service desk system  

   Zemworks Udrulningssystem  

 

  

IXP, IBM director, MS-RDP, 

RIS, Alteris, HP-Rapid De-

ployment, Microsoft SMS, 

W.SUS 

 

Deployment systemer 

 

   

 
 
 
Snitflader til andre områder 
Der er ikke identificeret snitflader til de øvrige områder. 
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5.10 Administrér telefoni  
Administrér telefoni er 1 ud af 9 processer indenfor opgaveområdet Brugerser-
vice. Der er i alt kortlagt 6 af de 9 processer. Processerne er:  
 
• Udfør brugeradministration 
 
• Håndter service request 
 
• Udfør incident management 

 
• Udfør problem management 

 
• Udarbejd driftsrapportering 

 
• Træn slutbrugere 
 
• Administrér telefoni 

 
• Administrér standard PC 
 
• Administrér hardware 
 
 
Processen ”administrér telefoni” er en meget generisk proces på tværs af instituti-
onerne, der omfatter to områder mobil- og fastnettelefoni. De to områder varierer 
hovedsageligt i forhold til IT-afdelingens inddragelse i processen.  I forbindelse 
med fastnettelefoni er det generelle billede, at it-afdelingerne udelukkende er ind-
draget i forbindelse med valg af leverandører og fejlmelding af telefoni. Den øvri-
ge del af processen håndteres af eksterne leverandører, som har ansvaret for at 
levere dataforbindelser og fejlretning.  
 
IT-afdelingerne er i større grad involveret i processen vedrørende mobiltelefon fx 
i forbindelse med implementeringen af software og styringen af SMART-phones, 
mens dataforbindelser og fejlretning, som ved fastnet, håndteres af eksterne leve-
randører.  
 
 
Beskrivelse af proces 
”Administrer telefoni” består af følgende tre aktiviteter: 
 
1. Forbered telefoni 
 
2. Implementer telefoni 
 
3. Driv telefoni 
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Figur 5.26 

Forbered og implementér telefoni 

 

 
 

 
 

Forbered telefoni (handling 1-6) 

Processen igangsættes ved, at der udvikles en politik, særligt vigtigt for mobiltele-
foni, der beskrives brugerrettigheder samt tildelingskriterier. Under planlægningen 
af telefonien identificeres integrationsløsning, hvorefter ledelsen vælger en leve-
randør af henholdsvis fastnet- og mobiltelefoni. 
 
For fastnet telefoniens vedkommende går man efter valg af leverandør ind i en 
”driv fase” med snitflade til ”udfør leverandørstyring”. For mobiltelefoniens ved-
kommende går man videre til aktiviteten ”implementér telefoni”.  
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Implementer telefoni (handling 8-11) 

I relation til aktiviteten ”implementér telefoni” træffes teknologiske valg fx om 
SMART-phones skal understøttes af windows mobile eller andet software. Heref-
ter implementeres de konkrete sikkerhedsforanstaltninger, mobiltelefonerne klar-
gøres og fordeles til relevante aftagere. 
 
 
 

Figur 5.27 

Driv telefoni 

 

 
 

 
 

Driv telefoni (12-17) 

Efter implementeringen af relevant software til at drive mobiltelefonerne, over-
drages driften til den eksterne leverandør, der leverer dataforbindelser og håndte-
rer den fejlretning, der vedrører dataforbindelser. Den øvrige overvågning af drif-
ten, for så vidt angår mobiltelefoner, herunder håndtering af problemer og fejl der 
vedrører fx windows mobil håndteres af IT-afdelingerne. 
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Medarbejderen i IT afdelingen overvåger altså driften og fejlmelder til leverandø-
ren, for så vidt angår dataforbindelser og håndterer fejlsøgning og fejlretning, hvis 
problemer/ fejl vedrører windows mobile.  
 
 
Variationer  
”Administrér telefoni” er meget ens på tværs af de undersøgte institutioner og 
varierer hovedsageligt i forhold til, hvilke leverandører, der er valgt og omfanget 
af henholdsvis mobil-, fastnet og IP-telefoni. 
 
Det må endvidere formodes, at processens ressourcemæssige træk falder i takt 
med, at de fleste institutioner går fra fastnettelefoni, til i stedet at anvende IP-
telefoni. Overgangen til IP-telefoni betyder, at aktiviteterne i stedet omfattes af 
processen ”administrér netværk” 
 
Der er ligeledes variationer mellem institutionerne i forhold til forskellige sikker-
hedsmæssige krav, krav til logistik og anvendelighed. Særligt Forsvaret og Uden-
rigsministeriet har særlige sikkerhedsmæssige krav til mobiltelefoner og de netværk 
der understøtter mobiltelefonien. Forsvaret stiller endvidere ekstraordinære krav 
til de mobiltelefoner der stilles til rådighed, som skal kunne operere under særligt 
vanskelige forhold.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Der er ikke kortlagt datastrømme. 
 
 
Relation til andre processer inden for områder  

”Udfør leverandørstyring” 

Den væsentligste snitflade er i relation til ”udfør leverandørstyring”, da det er eks-
terne leverandører der stiller dataforbindelser og netværk til rådighed, ligesom det 
er leverandørerne, der har ansvaret for at håndtere den fejlretning der retter sig 
mod dataforbindelserne. Der gælder altså, de samme overvejelser, forudsætninger 
og udfordringer, der er beskrevet i procesnotatet vedrørende leverandørstyring. 
 

”Administrér netværk” 

I det omfang institutionerne vælger at overgå til IP-telefoni, vil der i en overgangs-
fase være en snitflade til ”administrér netværk” for så vidt angår fastnettelefoni. 
Der formodes ikke være problemer forbundet med snitfladen. 
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Systemunderstøttelsen på området  
Processen er ikke digitaliseret og der forventes ikke at være et stort potentiale for-
bundet med at digitalisere processen. I relation til fejlmelding, er ”forretningens” 
henvendelser understøttet af de almindelige servicedesk systemer og henvendelser 
må formodes at blive registreret i Servicedesken førend fx den eksterne leveran-
dør involveres. 
 
Mobiltelefonien er software understøttet i de fleste institutioner af windows mobi-
le. 
 
 
Tabel 5.28 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Administrér telefoni  Windows Mobile  Mobil dataforbindelse  

   

 
 
Snitflader til andre områder 
Der er ikke identificeret snitflader til andre områder.  
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5.11 Administrér standard pc  
Administrér standard pc er 1 ud af 9 processer indenfor opgaveområdet Bruger-
service. Der er i alt kortlagt 6 af de 9 processer. Processerne er:  
 
 
• Udfør brugeradministration 
 
• Håndter service request 
 
• Udfør incident management 
 
• Udfør problem management 
 
• Udarbejd driftsrapportering 
 
• Træn slutbrugere 
 
• Administrér telefoni 
 
• Administrér standard pc 
 
• Administrér hardware 
 
 
Administrér standard pc er kortlagt med udgangspunkt i oprettelse, drift og ned-
tagning af standard pc, dvs. med udgangspunkt i den kontorpakke, som installeres 
på medarbejdernes pc’ere. Administration af hardware er kortlagt som en selv-
stændig proces. Gennem workshopforløbet er der opnået enighed om at disse to 
processer ikke bør adskilles fra hinanden, men skal ses som én generisk proces. 
Der er ikke opnået klarhed over hvorvidt denne generiske proces også bør omfat-
te indkøb (indkøbsprocessen er ikke kortlagt i workshopforløbet).  
 
 
Beskrivelse af proces 
”Administrér standard pc” består af følgende tre aktiviteter:  
 
1. Opret standard pc 
 
2. Driv standard pc 
 
3. Nedtag standard pc 
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Figur 5.29 

Opret, driv og nedtag standard PC 

 

 
 

 
 

Opret standard pc (handling 1-3) 

Processen igangsættes ved en efterspørgsel fra kunden/forretningen og vil typisk 
foranlediges af nyansættelser eller generel udskiftning af eksisterende pc eller ud-
skiftning af defekte pc’ere. Anmodningen kommer i form af et brev eller via ”ser-
vicedesken”, altså en automatiseret proces, der understøttes af et opgavestyrings-
system. IT-afdelingen bruger typisk tid på validering af efterspørgslen og opfølg-
ning på, hvilke kategorier af pc’ere de enkelte medarbejdere er berettiget til at ha-
ve. (Handling 1-2)  
 
Aktiviteten omfatter endvidere en række handlinger i form af installation af basis-
software (MSI pakker) og klargøring af pc’en med netværksstik etc. herunder 
mærkning af udstyr til lager samt logistisk planlægning og udarbejdelses af planer 
for opsætning af pc’er hos kunden. Herefter overgår PC’en til drift. (Handling 3). 
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Driv standard pc (handling 4-6) 

Efter opsætning af PC’en hos slutbrugeren overgår PC’en til drift. Den første 
handling omfatter udrulning af software fx Microsoft Office og andre kontorpro-
grammer. De efterfølgende aktiviteter omfatter vedligeholdelse i form af opdate-
ringer og licensstyring. PC’en driftes indtil der kommer en anmodning fra kun-
den/forretningen om nye PC’er eller nedtagning af PC’en i forbindelse med luk-
ning af brugere. 
 

Nedtag standard pc (handling 7-10) 

Kunden/ forretningen anmoder pr. brev eller via servicedesken om, at pc’en ned-
tages eller udfases. Nedtagningen er en del af en kontrolleret proces, som sikrer, at 
alle følsomme data slettes inden pc’en overføres til lager eller bortskaffes. I for-
bindelses med nedtagningen kan det forekomme at der anmodes om nye PC’er, 
og der vil efterfølgende igangsættes et indkøb, som ikke er en del af processen 
”Administrer standard pc”.  
 
 
Variationer  
Ministerierne gennemfører tilnærmelsesvis de samme aktiviteter, og der blev ikke 
fremhævet væsentlige afvigelser på workshoppen. Forskellene bunder i forskellig 
anvendelse af it-systemer til understøttelse af dialogen mellem kun-
den/forretningen og it-afdelingen i forbindelse med bestilling af pc’er til nye med-
arbejdere eller erstatning af defekte pc’er. 
 
Enkelte af deltagerne har fuldt digitaliseret processen, hvor anmodningen går via 
servicedesken, de øvrige henvender sig til it-afdelingen via mail eller pr. brev. Del-
tagerne fremhævede, at processen oftest forløber forholdsvist ukompliceret, og at 
de største udfordringer opleves i relaterede processer i forbindelse med indkøb, 
leverandørstyring etc. 
 
Bortset fra én institution, anvender de fem institutioner der har udformet SLA’er 
til at styre relationen mellem kunden/forretningen og it-afdelingen lignende ska-
beloner og definerer specifikt ansvaret i relation til de enkelte processer og aktivi-
teter for så vidt angår bestiller (kunde/forretningen) og udfører (it-afdelingen). 
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Der er ikke kortlagt datastrømme. 
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Der er nær sammenhæng til ”administrér hardware” og til ”udfør indkøb”. Stan-
dardisering efter ITIL-rammeværk vil kunne afhjælpe problematikken med at ad-
skille disse tre processer. Der er desuden en yderst relevant snitflade til ”håndter 
service request”. 
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Endvidere snitfalde til ”udfør licensstyring”. Processen vedrørende licensstyring 
bør kunne effektiviseres ved indførelse af standard pc-pakker ligesom der oplagt 
vil være besparelsesmuligheder forbundet med at samle licenskøb og licenshåndte-
ring for en stor del af statens institutioner centralt.  
 
 
Systemunderstøttelsen af Administrér standard pc 
Til administration af standard pc. Benyttes en række softwaremanagementsyste-
mer og applikationer til udrulning. Der er kun identificeret ét system i brug til 
henholdsvis Asset Management og licenshåndtering.  
 
 
Tabel 5.30 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 
 SDO, AD; iXP, Easy install 

Softwaremanage-

ment/udrulning 

 

  AMO Asset Management  

 

Administrér Standard PC 

 

 Licence Watch    

      

   

 
 
Snitflader til andre områder 
Som ved ”administrer hardware” er der snitflade til Økonomiområdet i relation til 
indkøb og asset management.  
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5.12 Administrér hardware  
Administrér hardware er 1 ud af 9 processer indenfor opgaveområdet Brugerser-
vice. Der er i alt kortlagt 6 af de 9 processer. Processerne er:  
 
 
• Udfør brugeradministration 
 
• Håndter service request 
 
• Udfør incident management 
 
• Udfør problem management 
 
• Udarbejd driftsrapportering 
 
• Træn slutbrugere 
 
• Administrér telefoni 
 
• Administrér standard pc 
 
• Administrér hardware 
 
 
Processen er kortlagt med udgangspunkt i opsætning og nedtagelse af hardware, 
som dækker alt hardware, dvs. pc’ere, kontormaskiner: multimaskiner, kopimaski-
ner, scannere, faxmaskiner mv. Administration af standard pc er kortlagt som en 
selvstændig proces. Gennem workshopforløbet er der opnået enighed om at disse 
to processer ikke bør adskilles fra hinanden, men skal ses som én generisk proces. 
Der er ikke opnået klarhed over hvorvidt denne generiske proces også bør omfat-
te indkøb (indkøbsprocessen er ikke kortlagt i workshopforløbet). 
 
 
Beskrivelse af proces 
”Administrér hardware” består af følgende to aktiviteter: 
  
 
1. Opsæt hardware 
 
2. Nedtag hardware 
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Aktiviteterne beskrives med udgangspunkt i de handlinger der gennemløbes. Pro-
cessen præsenteres endvidere visuelt i de indsatte flowcharts, som foruden aktivi-
teter og handlinger også beskriver den væsentligste systemunderstøttelse angivet 
med numre på proces, handlings- eller aktivitetsniveau. 
 

Figur 5.31 

Opsæt og nedtag hardware 

 

 
 

 
 

Opsæt hardware (handling 1-9). 

Processen igangsættes ved at kunden anmoder om nyt hardware. Ideelt set regi-
strerer kunden selv anmodningen via help-desk system. Herefter håndterer it-
medarbejderen licensstyring, vurderer anmodningen og opkræver betaling. Næste 
skridt er fremskaffelse af pc’eren (eller andet hardware). Det er forudsat at dette er 
tilgængeligt på et lager. Der skal evt. sendes bud efter en flyttemand, som skal 
opstille pc’en. (Handling 1-5). 
 
Når it-medarbejderen fysisk har pc’en skal brugeren registreres. Pc’en skal konfi-
gureres og netværket kontrolleres. Alt efter organisatorisk indretning kan denne 
handling udføres af enten en it-medarbejder eller en superbruger. I de tilfælde, 
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hvor hardware skal opstilles på en decentral lokalitet, vil det være superbrugeren 
som igangsætter den lokale aktør. (handling 6-9). 
 

Nedtag hardware (handling 10-13) 

Aktivitet igangsættes ved at der anodes om nyt hardware, enten fra kunden eller 
som led i en planlagt udskiftning. Herefter skal hardwaren udfases, fysisk nedtages 
og slutteligt bortskaffes, når der er foretaget woping/sletning af data. (Handling 
10-13).  
 
 
Variationer  
Det er uklart hvorvidt it-medarbejderen i den centrale enhed altid gennemfører 
handling 1-6 eller om en lokal aktør nogle gange indgår i processen tidligere. Lige-
ledes er det uklart hvilke handlinger, der følger for den decentrale aktør. Om det 
fx kun er opstilling af den pågældende pc. 
 

Outsourcing af hele indkøbs- og hardwareopsætningsprocessen 

I et enkelt ministerium er hele indkøbsprocessen og hardwareopsætningsproces-
sen outsourcet. Leverandøren forestår al opsætning og service i forbindelse med 
hardware. Processen i det pågældende ministerium omfatter således kun indkom-
ne anmodninger via servicedesk samt leverandørstyring.  
 
 
Hvilke data/informationer skal anvendes i de forskellige aktiviteter og hvor kommer de fra? 
Der er ikke kortlagt datastrømme. 
 
 
Relation til andre processer inden for området 
Der er nær sammenhæng til ”administrér standard pc” og ”udfør indkøb”.  
Procesmæssigt er der oplagte synergier at finde i forhold til administration af 
standard pc og indkøb, hvorfor processerne på sigt bør sammentænkes/gøres 
generiske i det omfang det er muligt, eksempelvis via en ITIL-standardisering, der 
vil kunne afhjælpe problematikken med at adskille disse tre processer.  
 
Licensstyring er identificeret som en aktivitet under ”udfør indkøb”. Denne akti-
vitet bør kunne effektiviseres ved indførelse af standard pc-pakker ligesom der 
oplagt vil være besparelsesmuligheder forbundet med at samle licensindkøb og 
licenshåndtering for en stor del af statens institutioner centralt. 
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Systemunderstøttelsen af Administrér standard pc 
Processen har ikke specifik systemunderstøttelse. De anvendte systemer anvendes 
også til understøttelse af andre processer og funktioner. Der er tale om systemer 
til workflow-styring, Service desk-systemer og faktureringssystemer.  
 
Systemkortlægningen er muligvis ikke udtømmende, men skal ses i sammenhæng 
med kortlægningen af de øvrige processer, hvor disse systemer er i anvendelse.  
 
 

 
Tabel 5.32 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

  NIKJAN, Remedy  Worksflow-styring  

  Ad Hoc Service desk system  

 

Administrér hardware 

 Gatetrade, Invoice Faktureringssystemer  

   

 
 
Snitflader til andre områder 
Der er snitflade til Økonomiområdet i relation til indkøb og asset management.  
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Kapitel 6 - Personaleadministration /HR 

Formålet med dette notat er at beskrive, hvordan opgaverne inden for 
HR/personaleadministration (HR-området) løses i dag. Baggrunden for notater er 
en række afholdte workshops med deltagelse af repræsentanter fra flere ministerier 
og institutioner.  
 
Først beskrives metoden i workshopforløbet, hvorefter der er en overordnet gen-
nemgang af HR-området som det ser ud i staten i dag. Derefter er der en detalje-
ret gennemgang af de kerneprocesser, som deltagerne i workshopforløbet har 
udpeget som ”tunge” processer. 
 
 
6.1 Metode 
Notat bygger således på input fra en HR-arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
forskellige ministerområder. Arbejdsgruppen har deltaget i 6 workshops og derved 
bidraget til kortlægningen af området. Arbejdsgruppen er sammensat ved, at et 
antal ministerområder blev inviteret til at deltage i projektet, og herefter har allo-
keret en medarbejder.  
 
Konkret var arbejdsgruppen repræsenteret ved: 
 
 

• Undervisningsministeriet, departementet (UVM) 
 
• Integrationsministeriet, departementet (INM) 
 
• Center for Koncernforvaltning (CFK), (Administrativt Fællesskab under 

Miljøministeriet) 
 
• Økonomi- og erhvervsministeriet, departementet (OEM) 
 
• Forsvarsministeriet, departementet (FMN) 
 
• Kulturministeriets Administrationscenter (KUMADM) 
 
• Lægemiddelstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (DKMA) 
 

 
Ud af de syv repræsentanter repræsenterer de to administrative fællesskaber. 
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De seks workshops havde til formål at kortlægge opgaveoversigtet, ressourcefor-
bruget, systemunderstøttelsen og processer og workflows f.s.v.a. Kerneprocesser-
ne på området.  
 
Ud af de identificerede processer er der udvalgt 6 processer (kerneprocesser), som 
er analyseret i dybden. Disse er beskrevet uddybende i i hvert deres procesnotat 
(bilag 1-6). Det bemærkes, at proceskortlægningen af kerneprocesserne er ikke 
udtryk for best practice, men blot for et konkret eksempel i en konkret institution. 
 
Kerneprocesserne er udvalgt i forhold til tidsforbrug og standardiserbarhed. De 6 
kerneprocesser er: Rekruttering, Tiltrædelse, Kursusadministration, Barsel, Ferie 
og Sygdom.  
 
  
Beskrivelse af området  
HR-området er en samling af alle de opgaver, der har til formål at tiltrække, udvik-
le, fastholde og afvikle medarbejdere. 
 
HR-området er et strategisk vigtigt område, idet HR skaber værdi for den enkelte 
institution ved at sikre, at medarbejderne til stadighed udvikler deres kompetencer, 
og at institutionen til stadighed udvikler sig, så opgaverne løses effektivt og med 
høj kvalitet. 
 
Herudover er god service og rådgivning samt ”personalepleje” fra en HR-afdeling 
essentielle i forhold til at kunne rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere. 
Det er særligt vigtigt i et arbejdsmarked som det nuværende, hvor der er rift om 
arbejdskraften. Og det ser ikke ud til, at rekrutteringsudfordringen bliver mindre i 
fremtiden. HR’s arbejde har stor betydning for institutionens image, idet f.eks. en 
god personalepolitik er med til at ”brande” institutionen.  
 
HR-området er styret af et stort regelkompleks i form af både lovgivning og gæl-
dende overenskomster. Der er dog på området stor lokal udfyldning af regler og 
love i form af lokale politikker og regler, der giver mulighed for, at institutioner 
kan differentiere sig og fremstå som unikke og attraktive arbejdspladser.  
  
Derfor er det vigtigt, at HR ikke kun måles i effektivitet, men også i kvalitet, da en 
høj kvalitet på HR-området kan betale sig. 
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HR er et stort, bredt og mangeartet område, der spænder over både administrative 
og udviklingsopgaver. Deres genstand er enten hele eller dele af institutionen eller 
den enkelte medarbejder. Mange opgaver vil derfor have direkte tilknytning til et 
personnummer/lønnummer. 
 
HR er således også et følsomt område. Der er tætte relationer til medarbejderen 
og medarbejderens privatliv, helbred etc. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at 
nærhed - i.e. vedkommende og empatisk rådgivning fra en HR-afdeling - opfattes 
som kvalitet. 
  
En HR-afdeling varetager en funktion for institutionen og bliver derfor ofte også 
anvendt til opgaver, der ligger uden for HR-området. Det ses derfor ofte, at HR-
afdelingen varetager opgaver som: statens arkiver (journal), særskilt vederlag til råd 
og nævn, §20 spørgsmål, arbejdsskader, og at juristen/juristerne fra HR fungerer 
som ”husjurist" f.eks. i forhold til kontraktsret og forvaltningsret. 
 
 
 
6.2 Kort beskrivelse af opgaveoversigt  
Udarbejdelsen af opgaveoversigtet er baseret på følgende definitioner: 
 
• Område = Funktionelt område i en organisations administration (IT, HR, 

løn, økonomi, rejser etc.)  
 
• Opgaver = Afgrænset del af et funktionelt område f.eks. kompetenceudvik-

ling 
 
• Processer = Overordnede arbejdsgange for en række underliggende aktivi-

teter f.eks. kursusadministration   
 
• Aktiviteter = Underliggende aktiviteter, der skal gennemføres for at udføre 

en proces f.eks. indhent tilbud og køb kurser 
 
 
Opgaveoversigtet er endvidere baseret på en forudsætning om, at der for hver 
opgave som minimum er 2 processer, og tilsvarende for hver proces minimum 2 
aktiviteter.  
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Der er identificeret 8 opgaveområder:  
 
 
• Ledelse og rapportering for HR-funktion, der dækker over ledelse af afde-

lingen og rapportering  
 
• Organisationsudvikling og politikker, der dækker over udvikling, implemen-

tering, evaluering og revidering af diverse politikker og HR-strategier samt 
samarbejde og sikkerhed 

 
• Kompetenceudvikling, der handler om medarbejderudvikling, jobrotation 

og kursusadministration 
 
• Medarbejderforhold, der handler om personalesagen, personalejura, arbejds-

tid og forhandling med faglige organisationer 
 
• Ferie/fravær, der dækker over sygdom, barsel, ferie og tjenestefrihed 
 
• Løn, herunder lønforhandling, løbende lønprocesser og lønbudgettering 
 
• Til- og fratrædelser, der dækker over rekruttering, til- og fratrædelser 
 
• Særlige ansættelsesordninger, herunder socialt kapitel, seniorordnigner, 

praktikanter og elever. 
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I tabel 1.75 ses opgaveoversigtet nedbrudt på processer og aktiviteter. Opgave-
oversigtet er på et relativt overordnet niveau, idet der er valgt et abstraktionsni-
veau, der gør, at listen er overskuelig. Der gøres opmærksom på, at de enkelte 
aktiviteter kan dække over en række underaktiviteter.  
 
 
 

Tabel 6.1 

Opgaveoversigt på personaleområdet 

 

 Opgave  Proces Aktiviteter 
 Ledelse og rapportering 

for HR-funktion 

Planlæg og rapporter Udarbejd arbejdsplan/resultatkontrakt 

    Lav ledelsesinformation 

  Driv HR-afdeling Led HR-afdeling 

    Udvikl HR- medarbejdere 

 Organisationsudvikling 

og politikker 

Strategier og politikker  Udvikl/revider strategier og politikker 

     Implementer strategier og politikker (inkl. stil-

lingsstruktur) 

 

 

    Evaluer strategier og politikker (herunder MTU, 

APV) 

   Samarbejde og sikkerhed Servicer samarbejdsudvalg 

     Servicer sikkerhedsorganisation 

     Sikre godt arbejdsmiljø  

 Kompetenceudvikling Jobrotation Planlæg jobrotation 

     Administrer jobrotation 

   MUS/LUS/lederevaluering Udvikl/revider koncept for 

MUS/LUS/Lederevaluering 

     Planlæg proces for MUS/LUS/lederevaluering 

     Gennemfør samtaler 

     Gennemfør lederevaluering 

    Opfølgning på MUS/LUS og lederevaluering 

    Rådgiv chefer og medarbejdere om strategisk 

kompetenceudvikling 
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Tabel 6.1  (fortsat) 

Opgaveoversigt på personaleområdet 

 

 Opgave  Proces Aktiviteter  

 Ferie/fravær Ferie Administrer og kontroller ferieopgørelser   

 

    
Afregn og overfør ferie (ved fratrædelse og skift af 
arbejdsplads) 

 

     Rådgiv om ferieregler  

   Sygdom Administrer og registrer sygdom  

     Administrer refusion  

 

    
Afhold sygesamtaler og løbende dialog med syge-
meldte 

 

     Rådgiv om regler for sygdom  

   Barsel Administrer barsel   

     Administrer refusion  

     Rådgiv om regler for barsel  

   Tjenestefrihed Administrer tjenestefrihed  

     Rådgiv om regler for tjenestefrihed  

 Løn Lønforhandling Planlæg proces for lønforhandling  

     Gennemfør forhandling/giv sparring til forhandlere  

     Udmønt resultat  

 

  
Løbende løn-
processer Foretag stillingskontrol 

 

     Lav puljestyring  

     Gennemfør omklassificering  

     Lav lønanvisning til lønafdelingen  

 

  

Lønstyring-
budgettering-
statistik Udarbejd lønstatistikker 

 

     Opstil og opdater lønbudget  

 Til- og fratrædel-
ser Rekruttering Forbered forløb og afklar behov 

 

     Annoncér stillingsopslag  

     Udarbejd stillingsopslag  

 

 

     
Modtag og registrer ansøgninger og udarbejd profil-
oversigt 

 

     Screen og udvælg ansøgere  
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Tabel 6.1 (fortsat)  

Opgaveoversigt på personaleområdet 

 

 Opgave  Proces Aktiviteter 
 

  
Rekruttering 
(fortsat) Forbered samtaler 

     Afhold samtaler 
 

    
Udvælg kandidat (incl. kontrol) og giv afslag til 
indkaldte ansøgere 

     Udarbejd afslagsbreve 
 

    
Planlæg, udvikl og udfør brandingaktiviteter (ex. 
deltage på karrieremesser) 

     Administrer og behandl uopfordrede ansøgninger 
 

  Tiltrædelse 
Aftal ansættelsesvilkår, opret personalesag og 
indhent oplysninger 

 

    
Udarbejd ansættelsesbevis + div. tillæg (ex. åre-
målsaftaler) 

     Udarbejd velkomstmappe og informationspapirer 
 

    
Planlæg og afhold introduktionsforløb (ekskl. intro-
duktionskurser) 

   Fratrædelse Afhold fratrædelsessamtale 
     Udfærdig fratrædelsesbrev, inkl. ferieafregning mv. 
     Indsaml effekter og nedlæg abonnementer 
 Særlige ansættel-

sesordninger Socialt kapitel 
Administrer regler og refusion indenfor socialt kapi-
tel 

     Rådgiv om regler indenfor socialt kapitel 
   Seniorordninger Administrer regler om seniorordninger 
     Rådgiv om regler 
   Praktikanter Administrer praktikanter 
     Rådgiv om praktikanter 
   Elever Administrer elever 
     Rådgiv om elever 
 Til- og fratrædelser Rekruttering Forbered forløb og afklar behov 
     Annoncér stillingsopslag 
     Udarbejd stillingsopslag 
 

    
Modtag og registrer ansøgninger og udarbejd pro-
filoversigt 

     Screen og udvælg ansøgere 
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De centrale aktører  
Aktørerne i HR- processerne er ikke kun lokaliseret i HR-afdelingen, men i mange 
af institutionernes øvrige enheder. Da HR-området har et strategisk sigte og visse 
afgørelser kan danne grundlag for eventuelle sagsanlæg, vil afgørelser på området 
ofte skulle godkendes i flere ledelseslag, hvorved både liniechef, personalechef og 
direktionen involveres. Endvidere skal mange beslutninger på HR-området høres i 
SU.   
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af væsentligste aktører: 
 

• Direktionen 
Direktionen har den endelig beslutningskompetence på udarbejdelsen 
af politikker og strategier inden for HR. Samtidig er det ofte direktio-
nen, der godkender indstillinger om ansættelse af nye medarbejdere 

 
• Linjechef 

Linjechefen, der er placeret i de enkelte fagkontorer, er f.eks. en cen-
tral part i rekrutteringsprocessen, ligesom linjechefen har en vigtig rol-
le i barselssager, samt omkring ferie og sygdom. Linjechefen er oftest 
også medarbejderens nærmeste chef, og bidrager herved væsentligt til 
den samlede ”personalepleje”. 

 
• Personalechef 

Personalechefen leder og driver HR- afdelingen. Personalechefen skal 
godkende produkterne på HR-området og kan f.eks. deltage i rekrutte-
ringsprocessen og afholde fratrædelsessamtaler. 

 
• HR- medarbejder 

HR-medarbejderne består både af kontorfunktionærer og akademiske 
medarbejdere. HR-medarbejderne har til opgave at sikre udviklingen 
af institutionen og dens medarbejdere. HR-medarbejderne har en ko-
ordinerende rolle i processer, der involverer andre interne eller ekster-
ne aktører.  

 
• Løn 

Lønafdelingen har ofte en central rolle i processer, hvor der skal ind-
hentes refusion. Dette gælder barsel, sygdom og det sociale kapitel. 
Samtidig er det også lønmedarbejderne, der opretter nye medarbejdere 
i SLS 

• Økonomi 
Økonomiafdelingen har bl.a. en rolle i de processer, hvor institutio-
nerne modtager refusion.  
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• Tillidsrepræsentant og SU 
SU har en rolle i udviklingen af politikker og strategier, da SU skal hø-
res i sådanne processer. Samtidig har tillidsmanden en rolle i den årlige 
lønforhandling samt i rekrutteringsprocessen. 
 

 
Udover de oplistede roller er der en række aktører med mere eller mindre perifer 
tilknytning til HR-processerne. Disse aktører bliver behandlet i de enkelte proces-
notater.  
 
 
Snitflader til andre områder 
HR-området har mange snitflader til lønområdet og enkelte til økonomiområdet.  
 
Snitfladen til løn handler bl.a. om refusioner i forbindelse med sygdom eller bar-
sel. Snitfladen mellem HR og løn er i denne forbindelse forskellig fra institution til 
institution. Nogle steder klarer HR-afdelingen hele refusionen, f.eks. ved socialt 
kapitel, mens det andre steder er løn, der har denne opgave. Når refusionen er 
indhentet, er det typisk økonomi, der konterer beløbet. 
 
Der er også snitflader til løn i forhold til stam- og løndata ved ansættelser, over- 
og merarbejde, omklassificeringer, lønforhandlinger og ferie.  
 
HR vil i forhold til løn ofte have en initiativ-/bestillerrolle, mens løn er den udfø-
rende part. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området  
HR-området er generelt sparsomt systemunderstøttet, og mange aktiviteter, der 
kunne klares med digital hjælp, foregår stadig manuelt. De steder, hvor der er ind-
ført systemunderstøttelse, er området præget af stærk decentralisering. Således er 
der i dag en urskov af forskellige systemer og systemversioner til at understøtte de 
samme processer i forskellige institutioner, og flere systemer er egenudviklede af 
institutionerne.  
 
Den stærke decentralisering har betydet, at der i dag kun er en ringe grad af inte-
gration mellem de forskellige systemer, hvilket fører til dobbeltindtastninger, inef-
fektive sagsgange og manglende videnopsamling på området.  
 
 
Observationer om variationer i forhold til de kortlagte processer 
HR-området er i høj grad præget af variationer i processerne fra institution til 
institution. I workshopforløbet er der blevet identificeret nogle grundlæggende 
årsager til variationerne:
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• Forskel i systemunderstøttelsen  

Systemunderstøttelsen på HR-området er meget forskellig fra institution til 
institution. Det betyder, at aktiviteterne varierer fra institution til institution. 
Ser man f.eks. på rekrutteringsprocessen, sendes der i dag manuelle svar-
mails til ansøgerne i nogle institutioner, mens systemerne klarer dette fuld-
automatisk i andre. Et andet eksempel er tidsregistreringssystemer, hvor 
nogle systemer understøtter en del af f.eks. ferieprocessen, mens andre sy-
stemer eller versioner understøtter en anden. Det betyder bl.a., at nogle in-
stitutioner bruger meget tid på manuelt at beregne tildelingen af ferie, mens 
andre blot kan trække det fra systemet. Endelig er der nogle institutioner, 
der har indført systemer med selvbetjeningsmuligheder, som fjerner dele af 
arbejdsprocessen fra HR, og flytter den ud til de enkelte medarbejdere.    

 
• Forskel i institutionernes størrelse 

Institutionens størrelse har betydning for, hvordan opgaverne tilrettelægges, 
og hvor effektivt opgaverne løses. Store institutioner, som har den nødven-
dige kritiske masse, indkøber systemer eller tilrettelægger deres processer 
anderledes og mere effektivt end mindre institutioner. F.eks. er store institu-
tioner i stand til at sagsbehandle vanskelige personalesager på egen hånd, 
mens mindre institutioner i højere grad må hente ekstern rådgivning, f.eks. i 
deres departement eller hos Kammeradvokaten.  

 
• Forskel i HRs rolle 

HRs rolle er meget fra institution til institution. Det er meget forskelligt, 
hvor meget der er lagt ud til linjecheferne, og hvor meget der varetages fra 
HR-afdelingen. Et eksempel er rekrutteringsprocessen, hvor HR nogle ste-
der kører hele processen, mens den andre steder slet ikke involveret.  
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6.3 Rekrutteringsprocessen  
Rekruttering indgår som en proces under opgaven ”Til- og fratrædelse”. 
 
Rekrutteringsprocessen er af HR-arbejdsgruppen vurderet som den højst priorite-
rede (tidsforbrug i kombination med standardiseringsgrad) blandt samtlige proces-
ser på HR-området. 
 
Kort beskrivelse af (generisk) proces  
Rekruttering omhandler de aktiviteter, der har til formål at tiltrække, udvælge og 
ansætte medarbejdere til ledige stillinger i en organisation. Rekrutteringsprocessen 
kan være intern eller ekstern. 
 
Rekrutteringsprocessen består overordnet af forskellige typer aktiviteter, hvor 
nogle aktiviteter er af ren administrativ karakter (fx registreringsopgaver) og andre 
aktiviteter er mere udviklingsorienterede (fx analyseopgaver). 
 
I forlængelse heraf, er der nogle dele af rekrutteringsprocessen, som kan være af 
relativ strategisk karakter. Fx kan rekrutteringsprocessen i visse tilfælde være et 
bevidst branding-tiltag, idet stillingsannoncering i diverse eksterne medier kan 
anvendes aktivt i forhold til at ”markedsføre” en organisations eksistens og beret-
tigelse. 
 
Nedenfor fremgår de overordnede aktiviteter, som indgår i rekrutteringsproces-
sen. Nedenstående understøttes af den illustrerede rekrutteringsproces, der findes 
i afslutningen af dette procesnotat.  
 
Beskrivelse af proces 
Rekrutteringsprocessen kan inddeles i nedenstående aktiviteter: 
 
 
1. Forbered forløb og afklar behov 

Ved vakant stilling, tager HR stilling til, om stillingen skal genbesættes. Der 
kan også være tale om en ny stilling. HR kortlægger den ønskede medarbej-
derprofil, og der tages stilling til, om der ønskes en intern eller ekstern rekrut-
tering. HR udarbejder en jobbeskrivelse, hvori krav til den kommende medar-
bejder fastlægges.  

 
2. Udarbejd stillingsopslag 

HR udarbejder stillingsopslag på baggrund af jobbeskrivelsen. Stillingsopslaget 
skal typisk igennem en intern godkendelsesproces (fx HR-chef, fagchef, direk-
tion).  

 
3. Annoncer stillingsopslag 

HR tager stilling til, hvor der skal annonceres, og om der evt. skal anvendes et 
mediebureau i forhold til at annoncere stillinger (fx Signatur). Stillingen an-
nonceres. 
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4. Modtag og registrer ansøgninger og udarbejd profiloversigt  
HR modtager ansøgninger som registreres. Registreringen sker forskelligt. 
Nogen institutioner anvender rekrutteringssystemer som Easy Cruit, ellers re-
gistreres ansøgerne via journaliseringssystemer eller manuelt i Excel. Der sen-
des kvitteringsbrev til alle ansøgere pr. mail eller pr. post. HR kan udarbejde 
en oversigt over de forskellige profiler, som har fremsendt en ansøgning.  

 
5. Screen og udvælg ansøgere 

Ansøgningerne screenes. Screeningen kan foregå forskellige steder, typisk hos 
linjechefen eller ansættelsesudvalget, men andre steder screener HR alle an-
søgninger med henblik på at udvælge ”kvalificerede” ansøgere, som sendes vi-
dere til chef eller ansættelsesudvalg. Ansøgningerne læses af chef og/eller an-
sættelsesudvalg, der udvælger kandidater. Det er forskelligt, hvor mange der 
læser alle ansøgninger. Ansøgere udvælges mhp. samtale. 

 
6. Forbered samtaler 

HR planlægger samtaler (kalenderøvelse). Efterfølgende indkaldes ansøgere 
via mail, brev eller telefonisk (eventuelt kombineret med et brev/mail). Ind-
kaldelsen kan ligge hos fagkontoret eller i HR-enheden. Nogle steder anven-
des der tests forud for samtalen. Ansøgninger sendes til dem, der skal deltage i 
samtalen. Nogle steder anvendes interviewguides i forbindelse forberedelse til 
samtaler. Nogle institutioner afholder én samtale, andre to. Samtalen afholdes. 

 
7. Afhold samtaler 

Ansættelsessamtalerne afholdes. I nogle institutioner deltager HR ikke ved an-
sættelsessamtalerne. I andre institutioner deltager HR i én eller flere samtaler. 
 

8. Udvælg kandidat 
Chefen og/eller ansættelsesudvalget udvælger kandidaten. Der tages referen-
cer (det gøres typisk af linjechefen eller HR). I nogle institutioner inddrages 
PET i sikkerhedstjek af nye medarbejdere. Der aftales en løn med TR. Kandi-
daten tilbydes jobbet. 

 
9. Udarbejd afslagsbreve 

HR giver skriftligt og/eller telefonisk afslag til alle, der har været til samtale. 
Afslagsmails til resten. I nogle institutioner returneres ansøgernes ”personlige 
papirer” når den endelige kandidat er udpeget. 

 
10. Planlæg, udvikl og udfør branding-aktiviteter 

Aktiviteten omfatter tiltag, der har til formål at markedsføre job i den enkelte 
institution. HR håndterer typisk denne aktivitet. (Aktiviteten er ikke kortlagt i 
forbindelse med workshopforløbet). 

 
11. Administrer og behandl uopfordrede ansøgninger 

Aktiviteten omfatter tiltag, der har til formål at håndtere uopfordrede ansøg-
ninger. HR håndterer typisk denne aktivitet. (Aktiviteten er ikke kortlagt i for-
bindelse med workshopforløbet). 
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Evt. Hvilke data skal anvendes i de forskellige systemer, og hvor kommer de fra? 
En række data (stamdata, lønaftale) vedrørende den person som skal ansættes, skal 
anvendes i SLS. Endvidere kan data fra rekrutteringsprocessen, anvendes i forbin-
delse med tiltrædelsesprocessen. Data kan eventuelt registreres på personalesagen. 
 
 
Relation til andre processer indenfor HR-området. 
Rekrutteringsprocessen relaterer sig til tiltrædelsesprocessen. 
 
 
De centrale aktører 
De typiske centrale aktører i rekrutteringsprocessen er følgende: 
 

• Linjechef (fagkontor): 
Linjechefen udgør chefen for den enhed, hvor der er en stilling der skal 
besættes 

 
• Ansøger 
 
• HR-medarbejder (AC) 
 
• HR-medarbejder (HK) 
 
• Personalechef 
 
• Topledelse: 

Fx et direktionsmedlem i en styrelse eller en departementschef i et mini-
sterområde 

 
• Ansættelsesudvalg: 

Et ansættelsesudvalg kan bl.a. bestå af følgende: en repræsentant for chef-
gruppen, linjechef (fagkontor), personalechef, evt. medarbejderrepræsen-
tant fra fagkontor, tillidsrepræsentant (TR) og HR-medarbejder 

 
• TR 
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Ressourcer og tidsforbrug på området  
Arbejdsgruppen har udpeget nedenstående elementer i rekrutteringsprocessen 
som værende relative ”ressourcetunge”: 
 
• Annoncering (kvalitetssikring af stillingsopslag) 
 
• Udarbejdelse af medieplan (opgaver vedrørende korrektur og publicering) 
 
• Modtagelse af ansøgninger (indscanning af ansøgninger og udsendelse kvitte-

ringsmails) 
 
• Udvælgelse af ansøgninger (screening af ansøgninger, kopiering samt oversigt 

(profiloversigt) over ansøgere) 
 
• Indkaldelse og planlægninger af samtaler (”kalenderøvelse”) 
 
• Rundringning til ansøgere (rundring i forbindelse med afslag) 
 
• Udarbejdelse af afslagsbreve 
 
Der går ca. 14 dage (kalendertid) til forberedelse og annoncering. 
 
 
Systemunderstøttelsen på området 
Nedenfor fremgår en oversigt over den systemunderstøttelse, som HR-
arbejdsgruppen (deres basisorganisationer) har på rekrutteringsområdet. 
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Tabel 6.3 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Forbered 

forløb og 

afklar behov 

 

Ingen IT-understøttelse  

 

 Annoncér 

stillingsopslag 

 

   

 

 

Udarbejd 

stillingsopslag 

Rekrutteringssytem (Easy 

Cruit), ESDH, Outlook, Lotus 

Notes, Excel 

 

 

 

 Modtag og 

registrer an-

søgninger og 

udarbejd 

profiloversigt 

 

Rekrutteringssytem (Easy 

Cruit), ESDH, Outlook, Lotus 

Notes, Excel 

 

 

 
Screen og 

udvælg ansø-

gere 

Rekrutteringssytem (Easy 

Cruit), ESDH, Outlook, Lotus 

Notes, Excel 

 

 

 

 Forbered 

samtaler 

 

   

 

 

Rekruttering 

  

  

  

  

  

  

Afhold samta-

ler 

Rekrutteringssytem (Easy 

Cruit), ESDH, Outlook, Lotus 

Notes, Excel 
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Tabel 6.4 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Rekruttering Udvælg kandi-

dat (incl. kon-

trol) og giv 

afslag til ind-

kaldte ansøge-

re 

 

Rekrutteringssytem (Easy 

Cruit), ESDH, Outlook, Lotus 

Notes, Excel 

  

  Udarbejd 

afslagsbreve 

Rekrutteringssytem (Easy 

Cruit), ESDH, Outlook, Lotus 

'Notes, Excel 

 

 

 

  Planlæg, ud-

vikl og udfør 

brandingakti-

viteter (ex. 

deltage på 

karrieremes-

ser) 

 

Ingen IT-understøttelse  

 

  Administrer og 

behandl uop-

fordrede an-

søgninger 

 

Rekrutteringssystem (Easy 

Cruit), ESDH, Outlook, Lotus 

Notes 

 

 

   

 
 
 
 
Snitflader til andre områder 
Grænseflader (organisatoriske) for rekrutteringsprocessen: 

• Der kan være en grænseflade med hensyn til at afstemme lønniveau med 
organisationens økonomienhed (afstemning i forhold til budget) 

 
Grænseflader (systemmæssige) for rekrutteringsprocessen: 

• Der er umiddelbart ikke nogen systemmæssige grænseflader 
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Væsentlige variationer i forhold til den kortlagte (generiske) proces 
Rekrutteringsprocessen vil typisk variere afhængig af hvilken ”type” medarbejder, 
der skal rekrutteres. Således vil der rekrutteringsprocessen variere – i forhold til en 
indenlandsk rekruttering af en AC-medarbejder – ved rekruttering af følgende 
medarbejdertyper: 
 
• Rekruttering af chef og topchefer 

Ved rekruttering af chefer og topchefer kræves typiske inddragelse af flere 
aktører fx øget inddragelse af toplederniveau (fx departementschef eller mi-
nister). Herudover vil anvendelse af test og eksterne rekrutteringsbureauer 
være mere udtalt. Endvidere skal chefstillinger (over lønramme 38) altid 
igennem regeringens ansættelsesudvalg. Chefer vil typisk også være åremåls-
ansat, hvorfor der indgår særlige forhandlinger med fagforeninger i rekrutte-
ringsforløbet 

 
• Rekruttering af internationale medarbejdere 

Ved rekruttering af internationale kandidater (fx udenlandske professorer) 
kræves typisk inddragelse af flere aktører, idet der fx kan der være behov for 
at inddrage eksterne eller interne ressourcer, der kan udarbejde stillingsan-
noncer på det/de relevante sprog. Endvidere vil der være aktiviteter der 
knytter sig til at annoncere i internationale medier 

 
• Rekruttering af timelønnede 

Ved rekruttering af timelønnede vil processen typisk være mindre omfat-
tende end ansættelse af en AC’er. Dette forhold skyldes bl.a., at en ansættel-
se af en timelønnet er mindre forpligtende end ansættelsen af end AC’er 
(funktionær) 

 
• Rekruttering af elever 

Ved rekruttering af elever skal rekrutteringsprocessen typisk koordineres (fx 
flere styrelser inden for et ministerområde) 

 
• Rekruttering af turnusfuldmægtige 

Ved rekruttering af turnusfuldmægtige skal rekrutteringsprocessen typisk 
koordineres (fx flere styrelser inden for et ministerområde) 

 
• Rekruttering af tjenestemænd 

Ved rekruttering af tjenestemænd skal rekrutteringsprocessen igennem et 
mere centralt godkendelsesforløb 
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Variationer: 

• I nogle institutioner screener HR alle ansøgninger med henblik på at udvæl-
ge ”kvalificerede” ansøgere – herefter udsendes ansøgningerne fra de kvali-
ficerede til ansættelsesudvalget. I andre institutioner læser alle i ansættelses-
udvalget alle ansøgninger 

 
• I nogle institutioner indgår HR-enheden i hele rekrutteringsforløbet (samta-

ler etc.), hvorimod rekrutteringsprocessen i andre institutioner er meget de-
central med en meget begrænset inddragelse har HR-enheden 

 
• I nogle institutioner er kontrol- og godkendelsesproceduren (fx i forbindelse 

med udarbejdelse af stillingsannonce og endelig ansættelse) mellem HR og 
topledelse relativ omfattende - eksempelvis skal løntillæg til ny medarbejder 
nogle steder afstemmes med topledelse (fx departementschef) 

 
 
Øvrige observationer 
Intet at bemærke. 
 
  
Procesdiagrammer over rekruttering 
Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i rekrutteringsprocessen i 
forbindelse med forberedelse af processen samt annoncering af opslag. Den illu-
strerede proces viser en indenlandsk rekruttering af en ekstern kandidat til en AC-
stilling i UVM. 
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Figur 6.5 

Forberedelse og annoncering 
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Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i rekrutteringsprocessen i 
forbindelse med modtagelse af ansøgninger og udvælgelse af ansøgere 
 
 

Figur 6.6 

Modtagelse og udvælgelse 
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Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i rekrutteringsprocessen i 
forbindelse med ansættelse samt udarbejdelse af ansættelsesbevis. 
 

Figur 6.7 

Ansættelse og ansættelsesbevis 

 

 
 

 
6.4 Tiltrædelsesprocessen  
Tiltrædelse indgår som en proces under opgaven ”Til- og fratrædelse”. 
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Tiltrædelse prioriteres af HR-arbejdsgruppen som den anden vigtigste proces 
(tidsforbrug i kombination med standardiseringsgrad) blandt samtlige processer på 
HR-området. 
 
 
Kort beskrivelse af (generisk) proces  
Tiltrædelse omhandler de aktiviteter, der skal varetages efter valg af ny medarbej-
der, og frem til prøvetidssamtalen er afholdt. Formålet med processen er at sikre 
de praktiske formaliteter inden den første arbejdsdag samt sikre, at den nye med-
arbejder kommer godt og hurtigt ind i det nye arbejdssted.  
 
Processen består af mange forskellige aktiviteter med en blanding af sagsbehand-
ling af ansættelsesbreve, praktisk forberedelse med etablering af inventar og sy-
stemer samt afdækning af den nye medarbejders behov for 
kurser. Derudover består processen også af facilitering af prøvetidssamtalen og 
den efterfølgende sagsbehandling. 
 
Det specielle ved tiltrædelsesprocessen er, at der er mange aktører fra forskellige 
enheder, som skal indgå i processen for, at den opfattes som professionel. HR- 
medarbejdernes rolle i denne proces er bestiller og tovholderfunktion i forhold til 
de øvrige enheder samt sagsbehandling på personalesagen.      
 
Nedenfor fremgår de overordnede aktiviteter, som indgår i tiltrædelsesprocessen. 
Nedenstående understøttes af den illustrerede tiltrædelsesproces, der findes i af-
slutningen af dette procesnotat.  
 
 
Beskrivelse af proces 
 
• Aftal ansættelsesvilkår, opret personalesag og indhent oplysninger 

HR udarbejder lønnotat som oplæg til lønvilkår for den nye medarbejder og 
dette drøftes med TR. HR opretter personalesag og indhenter eksamensbe-
viser mv. Endelig videresender HR de nødvendige oplysninger til Løn, der 
opretter medarbejderen i SLS.    

 
• Udarbejd ansættelsesbevis og div. tillæg (ex. åremålsaftaler)  

HR udarbejder ansættelsesbevis til den nyansatte og andre nødvendige kon-
trakter.  

 
• Udarbejd velkomstmappe og informationspapirer 

HR udarbejder velkomstmappe med relevante oplysninger, f.eks. personale-
politikker. Forud for første arbejdsdag udarbejdes og sendes velkomstbrev 
med mødetid, kontaktperson, feriebrev, meddelelse om pensionskasse, 
nemkonto mv. 

 
• Planlæg og afhold introduktionsforløb (ekskl. introduktionskurser) 
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HR bestiller en fungerende arbejdsplads og andre effekter, der er nødven-
dige for at den nyansatte kan påbegynde sit arbejde. HR planlægger intro-
forløb og holder kontakt til mentor. Derudover afholder HR introsamtale 
med den nyansatte. Inden udgangen af tre måneders ansættelse afholdes en 
prøvetidssamtale med henblik på at vurdere det videre ansættelsesforhold. 
HR sender prøvetidsskema til liniechef som afholder samtalen og returnerer 
skema til HR.  

 
 
Evt. Hvilke data skal anvendes i de forskellige systemer, og hvor kommer de fra? 
HR er afhængig af data fra linjechefen omkring aftalte lønforhold samt eventuelle 
abonnementer og medarbejderordninger som HR- afdelingen har ansvar for at 
oprette til den nyansatte.  
 
 
Relation til andre processer indenfor HR-området 
Tiltrædelsesprocessen har en tæt relation til rekrutteringsprocessen. Stamdata fra 
rekrutteringsprocessen skal gives videre til Løn og indtastes i SLS.  Grænsen mel-
lem rekruttering og tiltrædelse er flydende, da nogle institutioner medtager udar-
bejdelse af ansættelseskontrakten i rekrutteringsprocessen, mens andre opfatter 
der son en del af tiltrædelsesprocessen.  
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De centrale aktører  
De typiske centrale aktører i tiltrædelsesprocessen er følgende: 
 
 

• Linjechef (fagkontor): 
Linjechefen udgør chefen for den enhed, hvor der er en stilling der skal 
besættes 

 
• Nyansatte 
 
• HR-medarbejder (AC) 
 
• Mentor 
 
• Topledelse/dir: 

Fx et direktionsmedlem i en styrelse eller en departementschef i et mini-
sterområde 

 
• Servicecenter 
 
• IT 
 
• Løn 
 
• Kursusafdeling 

 
 
Ressourcer og tidsforbrug på området  
HR-arbejdsgruppen har udpeget nedenstående elementer i tiltrædelsesprocessen 
som værende relative ”ressourcetunge”: 
 
 
• Det praktiske i forhold til at sikre, at den nyansatte får en god start på ansæt-

telsesforholdet.  
 
• Udarbejde lønnotat og indhente oplysninger til ansættelsesbeviset 
 
• Udarbejde introfoløb 
 
 
Tiltrædelsesprocessen strækker sig over de tre måneder som prøvetidsansættelsen 
varer. Dog ligger en stor del af det praktiske arbejde før den første arbejdsdag 
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Systemunderstøttelsen på området 
Nedenfor fremgår en oversigt over den systemunderstøttelse, som HR-
workshopgruppen (deres basisorganisationer) har på tiltrædelsesområdet. 
 
 
 
Tabel 6.8 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Tiltrædelse Aftal ansættel-

sesvilkår, 

opret persona-

lesag og ind-

hent oplysnin-

ger 

 

ESDH, Outlook, Lotus Notes, 

workflowsystem (Omada) 

  

   Udarbejd 

ansættelses-

bevis + div. 

tillæg (ex. 

åremålsafta-

ler) 

 

ESDH, Outlook, Lotus Notes, 

workflowsystem (Omada) 

 

 

   Udarbejd 

velkomstmap-

pe og informa-

tionspapirer 

 

ESDH, Outlook, Lotus Notes, 

workflowsystem (Omada) 

 

 

   Planlæg og 

afhold intro-

duktionsforløb 

(ekskl. intro-

duktionskur-

ser) 

 

ESDH, Outlook, Lotus Notes, 

workflowsystem (Omada) 
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Udover ovenstående anvender institutionerne i høj grad Outlook og øvrige Offi-
ce-programmer i forbindelse med rekrutteringsprocessen. 
 
 
Snitflader til andre områder 
Grænseflader (organisatoriske) for tiltrædelse: 
Tiltrædelse er kendetegnet ved at der er mange organisatoriske grænseflader.  
 

• Der er en grænseflade til Løn som skal oprette den nyansatte i SLS på 
baggrund af tal fra HR- medarbejderen. 

 
• Grænsefladen til IT omhandler oprettelse af den nyansatte i diverse IT sy-

stemer samt sikre at der er en brugbar stationær og evt. bærbar PC.  
 
• Der er også en grænseflade til servicecenteret som skal sikre at der det 

fornødne inventar samt udlevering af adgangskort, nøgler, mobiltelefoner 
samt bestilling af blomster.  

 
 

Grænseflader (systemmæssige) for rekrutteringsprocessen: 
 
• Det er meget få institutioner som understøtter tiltrædelse digitalt. Ved di-

gital understøttelse kan der være en grænseflade til SLS. 
 

 

Væsentlige variationer i forhold til den kortlage proces  
Tiltrædelse varierer på nogle punkter fra institution til institution afhængigt af 
ledelses- og organisationskultur.   
 
• Sikkerhedsgodkendelse 
 
 
En væsentlig variation er, at HR i nogen institutioner sørger for sikkerhedsgod-
kendelse af nye medarbejdere. Sikkerhedskravene er forskellige, f.eks. gennemfø-
rer alle nyansatte i Forsvarsministeriet en sikkerhedssamtale med en sikkerhedsof-
ficer.  
 
 
Tilkendegivelser/bemærkninger til opgavesplit 
Intet at bemærke. 
 
 
Øvrige observationer 
Intet at bemærke. 
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Procesdiagrammer over tiltrædelse 
 
Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i tiltrædelsesprocessen i 
forbindelse med ansættelsen. Diagrammet illustrerer en tiltrædelsesproces i INMs 
departement.  
 
 

Figur 6.9 

Ansættelse 
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Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i tiltrædelsesprocessen i 
forbindelse med 1. arbejdsdag og introforløbet samt forløbet angående prøvetids-
samtalen. 
 

Figur 6.10 

1. arbejdsdag og prøveudtagelse 
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6.5 Kursusadministration 
Kursusadministration indgår som en proces under opgaven ”Kompetenceudvik-
ling”. 
 
Kursusadministration er af HR-arbejdsgruppen vurderet som den tredje højst 
prioriterede (tidsforbrug i kombination med standardiseringsgrad) proces blandt 
samtlige processer på HR-området. 
 
 
Kort beskrivelse af (generisk) proces  
Kursusadministration omhandler de aktiviteter, der har til formål at behovsidenti-
ficere, indkøbe (udvikle), administrere, gennemføre, evaluere og betale kurser.  
 
Kursusadministration består overordnet af en indkøbsaktivitet (alternativt en kur-
susudviklingsaktivitet) og en række aktiviteter af administrativ karakter (fx admini-
stration af kurser (udfærdigelse af deltagerlister, planlægning og ændringer af kur-
sustidspunkter, udfærdigelse af navneskilte etc.)). 
 
Nedenfor fremgår de overordnede aktiviteter, som indgår i kursusadministrati-
onsprocessen. Afslutningsvist i nærværende procesnotat findes en proceskortlæg-
ning for kursusadministration.  
 
 
Beskrivelse af proces 
Kursusadministrationsprocessen kan inddeles i nedenstående aktiviteter:  
 
 
• Identificer behov 

HR identificerer institutionens kursusbehov ved bl.a. at opsamle input fra 
MUS-samtaler, input fra fokusgrupper og løbende indberetninger fra med-
arbejdere vedrørende kursusønsker. HR prioriterer identificerede kursusbe-
hov, med henblik på bl.a.  at sikre, at der skabes sammenhæng mellem insti-
tutionens kompetencestrategi og forretningsstrategi (institutionens nuvæ-
rende og fremtidige opgaveportefølje). 

 
• Indhent tilbud og køb kurser 

Med udgangspunkt i identificerede kursusbehov, screener HR markedet for 
kurser (standardkurser), indhenter tilbud på kurser og indgår og vedligehol-
der købsaftaler.  
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• Udvikl kurser 
HR igangsætter og gennemfører udvikling af specifikke kurser (kurser der 
ikke umiddelbart kan indkøbes og som typisk knytter sig til institutionens 
”fagområde”), såfremt der er behov derfor. Udviklingen af kurser omfatter 
bl.a. udarbejdelse af fag- og lektionsplaner og udarbejdelse af kursusmateria-
le.  

 
• Udarbejd og opdater kursuskatalog 

Når institutionens kursusudbud er fastlagt, publicerer HR kursusudbuddet i 
et fysisk kursuskatalog eller i et digitalt kursuskatalog (fx et kursuskatalog på 
intranettet). HR opdaterer kursuskatalogerne løbende. 

 
• Administrer kurser 

HR behandler løbende kursustilmeldinger (der kan eventuelt forekomme en 
prioritering (selektion) af kursustilmeldingerne, således at nogle medarbejde-
re kommer på venteliste eller måske helt får afslag på kursusdeltagelse). HR 
udsender kursusbekræftelse til kursisterne (typisk via mail) og der udarbej-
des deltagerliste, venteliste og eventuelt kursusmateriale for kursus. HR ori-
entere løbende kursister (og eventuelt instruktør) såfremt der er ændringer 
til kursustid og kursussted. Såfremt kurset afholdes inhouse, booker HR 
kursuslokale og bestiller forplejning. 

 
• Evaluer kursus 

HR er ansvarlig for at der gennemføres evaluering af gennemførte kurser og 
efterfølgende at indsamle, analysere og afrapportere evalueringsresultaterne.  

 

• Indhent betaling for kurser og administrer økonomi 
Betalingstransaktioner vedrørende kurser gennemføres. Intern afregning af 
lokale kurser gennemføres. Organisationens kursusbudget opdateres. HRs 
rolle i denne aktivitet er primært at sikre, at økonomienheden får de nød-
vendige oplysninger til at gennemføre betalingstransaktionerne. 

 
 
Evt. Hvilke data skal anvendes i de forskellige systemer, og hvor kommer de fra? 
Såfremt der etableres et centralt kursusadministrationssystem, skal systemet have 
leveret data fra SLS (stamdata) og til institutionernes ERP-systemer (betaling af 
kurser). 
 
 
Relation til andre processer indenfor HR-området 
Kursusadministrationsprocessen relaterer sig til processerne, der vedrører MUS 
og LUS, idet disse processer medvirker til at identificere kursusbehov. Endvidere 
relaterer kursusadministrationsprocessen sig til processerne vedrørende bruger-
administration, idet erhvervede kurser skal registreres i medarbejdernes persona-
lemapper (opdatering af medarbejdernes CV). 
 



 226 

De centrale aktører 
De typiske centrale aktører i rekrutteringsprocessen er følgende: 
 
 

• Linjechef (fagkontor) 
 
• HR-medarbejder (kursusadministrator) 
 
• Kursist  
 
• Underviser 
 
• Personalechef 
 
• Kursussted 
 
• Økonomi 
 
• Kursusleverandør 

 
 
Ressourcer og tidsforbrug på området  
HR-arbejdsgruppen har udpeget nedenstående elementer i kursusadministrations-
processen som værende relative ”ressourcetunge”: 
 
 
• Registrering, administration og vedligeholdelse af kursusdeltagelse 
 
• Statistikudarbejdelse og analyse i forbindelse med evalueringer 
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Systemunderstøttelsen på området 
Nedenfor fremgår en oversigt over den systemunderstøttelse (på aktivitetsniveau), 
som HR-arbejdsgruppen (deres basisorganisationer) har på det kursusadministra-
tive område. 
 
 
Tabel6.11 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Proces Aktiviteter IT-understøttelse   

 Kursusadministration Identificer 

kursusbehov 

Scan Jour, "MUS-

samtalesystem" (EPOS) 

 

  

   Indhent tilbud 

og køb kurser 

 

Ingen IT-understøttelse   

   Udvikl kurser 

 

Ingen IT-understøttelse   

   Udarbejd og 

opdater kur-

suskatalog 

 

Egenudviklet kursusadmini-

strativt system (én instituti-

on), intranet 

  

   Administrer 

kurser 

Egenudviklet kursusadmini-

strativt system (én instituti-

on), intranet, Outlook, Lotus 

Notes 

 

 

 

   Evaluer kurser Egenudviklet kursusadmini-

strativt system (én instituti-

on), "MUS-samtalesystem" 

(EPOS), personaleadministra-

tivt system (Scan Pas) 

 

 

 

   Indhent beta-

ling for kurser 

og administrer 

økonomi  

 

Egenudviklet kursusadmini-

strativt system (én institution) 
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Snitflader til andre områder 
Grænseflader (organisatoriske) for kursusadministrationsprocessen: 
 

• Økonomienheden bliver inddraget i forbindelse med afregning af kurser 
(eventuel intern afregning) 

 
• Kursusadministration kan have en snitflade til indkøbsområdet, idet ind-

køb af kurser i høj grad kan varetages af en indkøbsenhed (funktion). 
Denne snitflade er mest udtalt ved indkøb af standardkurser.  

 
 

Grænseflader (systemmæssige) for kursusadministrationsprocessen: 
 
• Der kan være en grænseflade mellem et eventuelt kursusadministrativt sy-

stem og det personaleadministrative system, hvor medarbejdernes erhver-
vede kompetencer registreres 

 
 
Væsentlige variationer i forhold til den kortlage proces  
Nedenfor fremgår væsentlige variationer i forhold til kursusadministrationspro-
cessen: 
 
• Standardkurser contra specifikke kurser 

Kursusadministrationsprocessen vil typisk variere afhængig af, om der er ta-
le og et standardkursus (kursus som er ”generelt” og som kan anvendes i 
flere institutioner fx MS Office-kurser, projektledelseskurser, generelle jura-
kurser, sprogkurser etc.) eller specifikt kursus (kurser som typisk er så insti-
tutionsspecifikke, at de skal udvikles lokalt). Ved de selvudviklede kurser vil 
HR typisk selv udarbejde lektionsplaner, kursusmateriale, allokere undervi-
sere, have ansvar for logistik (sted og forplejning) etc. Hermed er den kur-
susadministrative proces mere omfattende (ressourcekrævende), når admini-
strationen vedrører et specifikt kursus (selvudviklet kursus). 

 
• Koncerntilgang til kurser 

Nogle ministerområder indkøber og afvikler (administrerer) en række ud-
valgte kurser på koncernniveau.  

 
 
• Tilmeldingsproces  

Nogle institutioner udbyder kurser én eller to gange årligt (dvs. der gennem-
føres tilmeldingsprocedure – og prioriteringer - én eller to gange årligt). An-
dre institutioner gennemfører løbende tilmeldingsproces. 

 
Øvrige observationer 
Intet at bemærke. 
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Procesdiagrammer over kursusadministration 
 
Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i forberedelsesfasen i for-
bindelse med kursusadministrationen 
 
 

Figur 6.12 

Forberedelse 
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Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i forbindelse med tilmel-
ding og afholdelse af kurser 
 
 

Figur 6.13 

Tilmelding og afholdelse 
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Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i forbindelse med evalue-
ring og udvikling af kursusstatistik 
 

Figur 6.14 

Evaluering og statistik 
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6.6 Barselsprocessen  
Barsel indgår som en proces under opgaven ”Ferie/fravær”. 
 
Den er af HR-arbejdsgruppen vurderet som den fjerde højst prioriterede (tids-
forbrug i kombination med standardiseringsgrad) blandt samtlige processer på 
HR-området. 
 
Kort beskrivelse af (generisk) proces  
Barsel består overordnet af forskellige typer af aktiviteter, i.e. rådgivning om bar-
sel, administration af barselsreglerne og refusion af dagpenge fra kommunen og 
lønrefusion fra barselsfonden. 
 
Barsel er et meget regelstyret område, der ikke levner meget plads til lokal udfyld-
ning/fortolkning. 
 
Nedenfor fremgår de overordnede aktiviteter, som indgår i barsel. Afslutningsvist 
i nærværende procesnotat findes en proceskortlægning for barsel.  
 
 
Beskrivelse af proces 
 
• Administrer barsel 

Heri ligger selve administrationen, bl.a. indhentning af vandrejournal, admi-
nistration af den indgåede barselsaftale, stoppe lønnen efter den betalte pe-
riode etc.  

 
• Administrer refusion 

Heri ligger indhentning af dagpengerefusion fra kommunen, ofte via 
virk.dk. Der skal i den forbindelse udarbejdes et særligt skema, som institu-
tionen og forælderen skriver under på. Hertil kommer lønrefusion fra bar-
selsfonden, der kører digitalt. 

 

• Rådgiv om regler for barsel 
Der vil typisk være en løbende rådgivning af forældrene både før og efter 
fødslen. Denne rådgivning vil ofte være tidskrævende, da reglerne er meget 
komplekse. Rådgivningen vil koncentrere sig om indgåelse af en aftale om 
barsel, og løbende justeringer af denne og aftaler vedr. tilbagevenden. 

 
 
Evt. Hvilke data skal anvendes i de forskellige systemer, og hvor kommer de fra?  
Terminsdato, fødselsdato og barselsaftale er afgørende for, hvornår refusion ind-
hentes og standses. 
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Relation til andre processer inden for HR-området. 
Intet at bemærke. 
 
 
De centrale aktører 
De typiske centrale aktører i barselsprocessen er følgende: 
 
 
• Nærmeste chef 
• Mor/far 
• Personaleafdeling 
• Løn 
• Kommunen 
• Barselsfonden 
• Økonomi 
 
 
Ressourcer og tidsforbrug på området  
HR-arbejdsgruppen har udpeget nedenstående elementer i barselsprocessen som 
værende relative ”ressourcetunge”: 
 
 
• Administration 
• Refusion 
 
 
Systemunderstøttelsen på området 
Nedenfor fremgår en oversigt over den systemunderstøttelse, som HR-
arbejdsgruppen (deres basisorganisationer) har på barselsområdet. 
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Tabel 6.15 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Proces Aktiviteter IT-understøttelse   

 Barsel Administrer 

barsel  

ESDH, tidsregistreringssyste-

mer (M-tid, TimeSag, ARS-

light), Virk.dk, registreringssy-

stem (PLI (egenudviklet)) 

 

  

   Administrer 

refusion 

ESDH, tidsregistreringssyste-

mer (M-tid, TimeSag, ARS-

light), Virk.dk, registreringssy-

stem (PLI (egenudviklet)) 

 

  

   Rådgiv om 

regler for 

barsel 

 

Ingen IT-understøttelse   

   

 
 
 
Snitflader til andre områder 
Grænseflader (organisatoriske) for barselsprocessen: 
 

• Der er grænser til løn i forhold til indhentning af refusion og stop af løn-
udbetaling 

 
• Der er grænser til økonomi i fht. at kontere den indkomne refusion. 
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Væsentlige variationer i forhold til den kortlage proces  
Barselsprocessen kan variere alt efter, om der er tale om en mor eller en far, adop-
tion, sygdom, hospitalindlæggelse etc.  
 
Processerne er meget ens i institutionerne, da området er detailstyret. Der er dog 
små forskelle i fht., hvordan processen styres og refusionen indhentes. 
 
• Erindringer   

INM bruger erindringsfunktionen på personalesagerne for at holde styr på 
deadlines omkring refusionsansøgnig. 

 
• Refusion 

Indhentning af refusion ligger nogle steder i lønafdelingen, andre steder i kon-
cernøkonomi og andre igen har fleksjobbere til at udføre dette arbejde. 

 
 
Øvrige observationer 
Intet at bemærke 
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Procesdiagrammer barsel 
Nedenstående procesdiagrammer viser de aktiviteter der er i barselsprocessen, 
som den kunne foregå i Integrationsministeriet. Processen er ikke IT-understøttet, 
og der er taget udgangspunkt i en mor, der holder en helt almindelig barsel uden 
sygdom, hospitalsindlæggelse etc. 
 
 
 

Figur 6.16 

Før fødsel 
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Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i barselsprocessen inden 
fødsel. 
 
 

Figur 6.17 

Efter fødsel 
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6.7 Ferie 
Ferie indgår som proces under opgaven ”Ferie/fravær”. 
 
Ferie er af HR-arbejdsgruppen vurderet som den femte højst prioriterede (tids-
forbrug i kombination med standardiseringsgrad) proces blandt samtlige processer 
på HR-området. 
 
Ferie er ikke blot en proces, men består af mange fragmenterede processer som 
samlet set kan udfylde den gruppe af aktiviteter under ferie.  
 
 
Kort beskrivelse af (generisk) proces  
Under processen ferie findes en række delprocesser som; ferielønregulering, tilde-
ling af optjent ferie, regulering af ferie med løn, overførelse af ferie, ferieafregning 
og ferie opgørelse, kontrol af ferie og overførelse af ferie osv.  
 
Gennemgående for ferie er, at institutionerne har meget forskellige arbejdsgange 
indenfor de forskellige delprocesser grundet forskellige digitaliseringsniveauer.  
 
På workshoppen blev der gennemgået de to processer som deltagerne mente, var 
de mest ressourcekrævende.  
 
 
Beskrivelse af proces 
 
• Administrer og kontroller ferieopgørelser: HR sikrer, at medarbejderne 

tildeles den ferie, de har optjent. HR udtrækker/udarbejder lister over med-
arbejderne i f.eks. tidsregistreringssystem, for dernæst at gennemgå, hvornår 
medarbejderne er ansat og derved beregne ferien på alle medarbejdere ma-
nuelt. Afslutningsvist kontrolleres tildeling af ferien.  

 
• Afregn og overfør ferie (ved f.eks. fratrædelse og skift af arbejds-

plads): HR udarbejder et standard brev om afvikling af ferie til alle medar-
bejdere. Medarbejderne udfylder en blanket om ønsker til afvikling af ferie, 
som chefen godkender, og HR modtager. HR justerer dernæst ferieregistre-
ringerne manuelt og endelig udbetales overført ferie eventuelt. Når en med-
arbejder fratræder sin stillinger beregner HR hvor meget ferie vedkommen-
de har til gode.  

 
• Rådgiv om ferieregler: HR rådgiver løbende om generelle ferieregler og 

om lokale regler, som f.eks. regler for hvornår ferie kan afholdes.  
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• Hvilke data skal anvendes i de forskellige systemer, og hvor kommer 
de fra?:  For at kunne tildele og overføre ferie har HR brug for data om 
medarbejdernes ansættelsesforhold, som de oftest henter i institutionernes 
ESDH-systemer samt SLS.   

 
 
Relation til andre processer indenfor HR-området 
Intet at bemærke. 
 
 
De centrale aktører  
De typiske centrale aktører i ferieadministration er følgende: 
 
 

• Linjechef (fagkontor) 
• Løn 
• Økonomi 
• Medarbejder 
 
 

Ressourcer og tidsforbrug på området  
Arbejdsgruppen har udpeget nedenstående elementer i ferieadministration som 
værende relative ”ressourcetunge”: 
 
 
• Manuel indtastning er en tung proces i forbindelse med ferieadministration 
• Kontrol af den manuelle indtastning er en tidskrævende opgave (hver enkelt 

medarbejder tjekkes manuelt) 
 
 
Der er meget stor forskel på tidsforbruget i de forskellige institutioner afhængigt 
af, hvor digitalt understøttet processen er.   
 
Nedenfor fremgår det procentuelle tidsforbrug, som workshoppens institutioner  
 
 
Systemunderstøttelsen på området 
Nedenfor fremgår en oversigt over den systemunderstøttelse, som institutionerne 
har på ferie. 
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Tabel 6.18 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Proces Aktiviteter IT-understøttelse   

 Ferie Administrer og 

kontroller 

ferieafregning 

ESDH, tidsregistreringssyste-

mer (M_tid, TimeSag, ARS-

light), SLS, FRAV, registre-

ringssystem (PLI (egenud-

viklet)), SAP 

  

   Afregn og 

overfør ferie 

(ved fratræ-

delse og skift 

af arbejds-

plads) 

ESDH, tidsregistreringssyste-

mer (M_tid, TimeSag, ARS-

light), SLS, FRAV, registre-

ringssystem (PLI (egenud-

viklet)) 

   

   Rådgiv om 

ferieregler 

Ingen IT-understøttelse    

   

 
 
Udover ovenstående anvender institutionerne i høj grad Outlook og øvrige Offi-
ce-programmer i forbindelse med ferieadministration. 
 
 
Snitflader til andre områder 
Grænseflader (organisatoriske) for ferieadministration: 

• Grænseflade til løn når medarbejdere skal have udbetalt ikke afholdt ferie.  
 

Grænseflader (systemmæssige) for ferieadministration: 
• Der er systemmæssige grænseflader til SLS, hvor der hentes data om med-

arbejdernes anciennitet og når ikke afholdt ferie skal udbetales. 
 

 

Væsentlige variationer i forhold til den kortlage proces  
Intet at bemærke. 
 
 
Øvrige observationer 
Intet at bemærke. 
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Procesdiagram over ferie 
 
Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i processen vedrørende 
indtastning af ferie.  
 
 

Figur 6.19 

Indtastning af ferie 

 

 
 

 
 
 
Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i processen vedrørende 
overførelse af ferie. 
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Figur 6.20 

Overførelse af ferie 
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6.8 Sygdom 
Sygdom indgår som en proces under opgaven ”Ferie/fravær”. 
 
Sygdom er af HR-arbejdsgruppen vurderet som den sjette vigtigste proces (tids-
forbrug i kombination med standardiseringsgrad) blandt samtlige processer på 
HR-området. 
 
Sygdom er ikke blot en proces, men består af mange fragmenterede processer, 
som samlet set kan udfylde en gruppe af aktiviteter under sygdom. 
 
 
Kort beskrivelse af (generisk) proces  
Sygdom omhandler de aktiviteter, der igangsættes, når en medarbejder har været 
syg i mere end 14 dage. Efter 14 dages sygdom kan refusion indhentes og dermed 
pågår den egentlige sagsbehandling først efter 14 dage. 
 
Sygdom består overordnet af forskellige typer aktiviteter, hvor nogle aktiviteter er 
af ren administrativ karakter (fx indhentning af refusion) og andre aktiviteter er 
mere dialogprægede (fx afholdelse af sygesamtaler). 
 
I forlængelse heraf er det væsentligt at bemærke, at et sygdomsforløb kan være en 
meget personlig proces, der kræver dyb fortrolighed i sagsbehandlingen. Det vur-
deres af HR-arbejdsgruppen, at det lokalt er væsentligt, at der er mulighed for at 
opretholde en god dialog med den sygemeldte for derved at sikre bedre fasthol-
delse og en mere smidig tilbagevenden til arbejdspladsen.  
 
Nedenfor fremgår de overordnede aktiviteter, som indgår i sygdom. Nedenståen-
de understøttes af bilag 1, hvor der er kortlagt en ”as is” på sygdom, der vedrører 
en sygemeldt ud over 14 dage og med tilbagevending til arbejdsplads.  
 

 

Beskrivelse af proces 
Sygdom består af følgende hovedaktiviteter:  
 

 

1. Administrer og registrer sygdom 
Forkontor giver besked til HR, der registrerer første sygedag. HR kontrolle-
rer antallet af fraværsdage, og efter 14 dages sygdom giver HR besked til 
Løn, der starter refusionssag. HR indhenter lægeerklæring fra sygemeldte og 
giver besked til linjelederen, når denne bør afholde sygesamtale. Når med-
arbejderen vender tilbage efter sygdom, følger HR op på fraværet, og dette 
registreres i FRAV.  

 

2. Administrer refusion 
Refusionssag starter ved sygdom over 14 dage. Refusionssagen startes i 
virk.dk, hvorfra sagsbehandlingen finder sted automatisk.  
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3. Afhold sygesamtaler og løbende dialog med sygemeldte 

HR bistår linjelederen ved sygesamtaler. Derudover fastholder HR den lø-
bende dialog med den sygemeldte for at understøtte en god tilbagevending.  

 
4. Rådgiv om regler for sygdom 

HR rådgiver den sygemeldte om rettigheder og linjeledere om gældende lov-
givning, f.eks. om frister for varsling mv.  

 
 
Evt. Hvilke data skal anvendes i de forskellige systemer, og hvor kommer de fra? 
Sygefraværsdata skal registreres i FRAV. Dette sker i nogle institutioner via auto-
matisk overførsel af data fra tidsregistreringssystem.  
 
 
Relation til andre processer indenfor HR-området. 
Intet at bemærke. 
 
 
De centrale aktører og grænseflader 
 

• Linjechef (fagkontor): 
Linjechefen udgør chefen for den sygemeldtes enhed. 

• Sygemeldte 
• HR-medarbejder 
• Personalechef 
• Forkontor 

En sekretær der kan registrere sygemelding. 
• Kommune 
• Virk.dk 

 
 
Ressourcer og tidsforbrug på området  
Refusionsarbejdet er den tungeste aktivitet i sygdomsprocessen. Afholdelse af 
sygesamtaler og den løbende dialog er dog også en post som tager HR- medarbej-
derens tid modsat refusionsarbejdet der ofte er lokaliseret i lønafdelingen. 
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Systemunderstøttelsen på området 
Nedenfor fremgår en oversigt over den systemunderstøttelse, som HR-
arbejdsgruppen (deres basisorganisationer) har på sygdom. 
 
 
 
Tabel 6.21 

Systemunderstøttelsen på området 

 

 Processer Aktiviteter IT understøttelse på aktivitetsniveau 

 

  

  

Systemer Systemtype/funktion der 

understøttes 

 

 Proces Aktiviteter IT-understøttelse   

 Sygdom Administrer og 

registrer syg-

dom 

ESDH, tidsregistreringssyste-

mer (M_tid, TimeSag, ARS-

light), SLS, FRAV, ISOLA, ISO-

LA's HR-meter, Virk.dk, En-

terprise Report, Crystal Report 

  

   Administrer 

refusion 

ESDH, tidsregistreringssyste-

mer (M_tid, TimeSag, ARS-

light), SLS, FRAV, ISOLA, ISO-

LA's HR-meter, Virk.dk, En-

terprise Report, Crystal Report 

  

   Afhold syge-

samtaler og 

løbende dialog 

med syge-

meldte 

Ingen IT-understøttelse   

   Rådgiv om 

regler for 

sygdom 

Ingen IT-understøttelse   

   

 
 
Udover ovenstående anvender institutionerne i høj grad Outlook og øvrige Offi-
ce-programmer i forbindelse med sygdom. 
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Snitflader til andre områder 

Grænseflader (organisatoriske) for sygdom: 

 
• Der er en grænseflade mellem linjechef/forkontor og HR. Forkontoret 

skal sikre, at HR er informeret om sygemeldingen, så HR kan give besked 
til Løn, når refusionssag skal påbegyndes.  

 
• Refusion udgør en grænseflade mellem HR, Løn og Økonomi. HR skal på 

rette tidspunkt give besked til Løn om indhentelse af refusion. Økonomi 
modtager og kontrollerer refusionen.  

 

Grænseflader (systemmæssige) for sygdom: 

 
• Der kan være en grænseflade mellem tidsregistreringssystem, hvor sygdom 

registreres og f.eks. workflomsystemer, der igangsætter sagsbehandlingen 
efter 14 dages sygdom.  

• Der kan være en snitflade til Løn i form af integration mellem SLS og 
FRAV.  

 
 

Væsentlige variationer i forhold til den kortlagte (generiske) proces 
Der er af HR-arbejdsgruppen identificeret følgende væsentlige variationer: 
 
• Registrering af sygdom 

Placeringen af ansvaret for registrering af en sygemelding og en digital un-
derstøttelse af dette varierer fra institution til institution. Manglende place-
ring af ansvaret og et fungerende system, f.eks. et tidsregistreringssystem, 
resulterer ofte i for sen indhentelse af refusion.  

 
• Afskedigelse som følge af sygdom 

Aktiviteterne som følge af sygdom varierer alt efter hvor langt sygdomsfor-
løbet er. Hvis sygdomsforløbet udmunder i en afskedigelsessag, kræves 
større sagsbehandling.   

 
• Lokale regler 

HR-arbejdsgruppen melder om forskelle i, hvornår den sygemeldte kontak-
tes eller hvornår lægeerklæring indhentes. Dette afhænger af kendskab til 
medarbejderen. Dog er lægeerklæring et krav for indhentelse af refusion. 

 
• Refusion 

Der er forskel på HRs rolle i forhold til indhentelse af refusion. I nogen in-
stitutioner spiller HR ingen rolle i sagsbehandlingen, men HR i andre insti-
tutioner driver hele sagsgangen.  
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Øvrige observationer 
Intet at bemærke. 
 
 
Procesdiagram over sygdomsprocessen 
 
Nedenstående procesdiagram viser de aktiviteter der er i sygdomsprocessen 
 
 
 

Figur 6.22 

Sygdomsadministration 

 

 
 

 
 
 



248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrative  
servicecentre i staten 
- Kerneprocesser  
 
 
Februar 2008 
                                                 
 


