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1.1   Indledning 

Formålet med dette bilag er at gennemgå metode, forudsætninger og resultater  
i forbindelse med beregningen af potentialet og omkostningerne ved etablering  
af administrative servicecentre. 

Beregningen af potentialet er baseret på estimerede besparelser i forhold til de 
omkostninger, der er forbundet med løsningen af de administrative opgaver i dag. 
Omkostningerne ved etableringen af servicecentre omfatter både de estimerede 
engangsudgifter og investeringer samt øgede løbende driftsomkostninger som følge 
af etableringen af de nye centre.

Beregningen af potentialet og omkostningerne tager udgangspunkt i de organisa
toriske modeller for administrative servicecentre, som præsenteres i de enkelte 
områdekapitler (rejser, løn etc.).

1.2   Omkostninger til administrative funktioner i dag

Der er knyttet en række forskelligartede omkostninger til løsningen af de admini
strative opgaver i centraladministrationen i dag. Et overblik over omkostningerne 
udgør grundlaget for en vurdering af, hvilke besparelser, der kan være ved at samle 
de administrative funktioner i færre centre. I dette afsnit ses der derfor på omkost
nings siden i dag. Indledningsvist redegøres der kort for datagrundlaget i business 
casen. 

Den oprindelige kortlægning af årsværk 
Hovedparten af omkostningerne til administration er knyttet til de administrative 
årsværk på de enkelte ministerområder.      

I forbindelse med den gennemførte analyse har ministerierne indrapporteret tal  
for de administrative årsværk, som servicerer godt 90 pct. af det samlede antal 
årsværk i centraladministrationen. Antallet af årsværk, der servicerer de resterende 
10 pct. af det samlede antal årsværk i centraladministrationen, er baseret på et skøn. 

Den gennemførte kortlægning omfatter 95 virksomheder fordelt på 18 minister
områder. Kortlægningen blev gennemført før ressortændringen ultimo 2007, og der 
er ikke taget højde for ressortændringen i rapporten.  

I forbindelse med kortlægningen har den enkelte virksomhed, ved en spørgeskema
undersøgelse, oplyst antallet af administrative årsværk, som virksomheden anvender 
på de administrative områder løn, økonomi, rejser, it og personaleadministration. 
Virksomhederne har desuden specificeret årsværkene i forbindelse med de hoved
processer, der hører under de enkelte administrative områder. Eksempelvis har 
virksomhederne indmeldt deres forbrug af administrative årsværk i forbindelse  
med ”kreditorer og betaling” indenfor økonomiområdet. 

Bilag 1
Uddybning af business case
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Det er samtidig angivet, om de administrative årsværk fungerer i et eksisterende 
administrativt fællesskab, hos en privat leverandør (udlicitering), i en decentral 
funktion eller tværministerielt. Endelig har virksomhederne indmeldt deres størrelse 
målt ved det samlede antal årsværk, som deres administrative årsværk servicerer. 

Usikkerheder ved kortlægningen af administrative årsværk 
Den gennemførte kortlægning af ministeriernes og virksomhedernes administrative 
årsværk bygger på en række forudsætninger og antagelser, der fører til en række 
usikkerheder, som det er væsentligt at være opmærksom på i forhold til det videre 
arbejde: 

•	 Virksomhederne	har	selv	indmeldt	antallet	af	administrative	og	servicerede	
årsværk gennem udfyldelse af spørgeskemaer (jævnfør bilag 5). Det er Finans
ministeriets indtryk, at kun de færreste ministerier faktisk har et detaljeret 
overblik over deres ressourceforbrug på de administrative opgaver. 

•	 Indmeldingerne	er	efterfølgende	i	flere	omgange	godkendt	af	hvert	enkelt	
ministerium. Finansministeriet har dog ikke gennemført en vurdering af,  
om de indberettede tal stemmer overens med det faktiske ressourceforbrug.  
En del kunne dog pege på, at ministerierne bredt set har indberettet for få 
administrative årsværk:  
a) Der er en overvejende sandsynlighed for, at virksomhederne ikke har indmeldt 

”skjulte” årsværk, hvor ikkeadministrative medarbejdere eller chefer udfører 
opgaver inden for de administrative områder. 

b) Erfaringer fra ministerier, der, efter at have indmeldt tal til Finansministeriet, 
på eget initiativ har gennemført yderligere dataindsamling, peger på at de 
faktiske årsværksforbrug er højere end det, ministerierne i første omgang  
har oplyst Finansministeriet. 

For hver virksomhed er kortlagt:

•	Antal	servicerede	årsværk	i	virksomheden,	svarende	til	virksomhedens	størrelse
•	  Antal administrative årsværk på løn 
•	Antal	administrative	årsværk	på	HR	
•	Antal	administrative	årsværk	på	økonomi	
•	Antal	administrative	årsværk	på	rejser	
•	Antal	administrative	årsværk	på	administrativ	it	
•	Alle	administrative	årsværk	på	de	enkelte	områder	er	fordelt	på	mulighederne	administrativt		 	
 fællesskab inden for ministerium, på tværs af ministerier, lokalt eller udliciteret.  

Boks 1.1
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c) Det forekommer påfaldende, at ministerierne i gennemsnit blev 17 pct. mere 
effektive i forbindelse med valideringen af de indmeldte tal i foråret 2007.  
Ses på incitamentsstrukturerne har ministeriernes haft et klart økonomisk 
incitament til at lade eventuelle tvivlstilfælde falde ud til egen side. 

•	 Fordelingen	af	årsværk	på	aktiviteter	er	formentligt	ikke	helt	retvisende,	da	
definitionerne af aktiviteterne er tolket forskelligt på tværs af virksomhederne. 

•	 På	it-området	har	særligt	afgrænsningen	af	fag-applikationer	og	standard-
applikationer givet anledning til fortolkningsproblemer. Således kan enten  
for mange eller for få årsværk beskæftiget med fagit være meldt ind som 
administrative itårsværk.

•	 Der	er	kun	foretaget	en	delvis	kortlægning	af	administrative	årsværk,	da	kun	 
95 ud af samlet 176 virksomheder er blevet kortlagt i forhold til deres årsværk. 
Der er derfor foretaget en opjustering af datagrundlaget til 176 virksomheder  
(se nedenfor). Opjusteringen indebærer, at der for så vidt angår 81 af 
virksomhederne er tale om estimater i forhold til antallet af administrative 
årsværk i centraladministrationen, hvilket giver en større usikkerhed, end hvis 
tallene var baseret på ministeriernes egne indberetninger. Dog er det vurderingen, 
at estimaterne er konservative, således at de faktiske omkostninger er højere end 
angivet i rapporten.  

Finansministeriet har kun delvist kunne imødekomme ovenstående usikkerheder. 
Det er dog samlet set vurderingen, at usikkerhederne er håndteret på en sådan 
måde, at omkostningsbasen fremstår mindre, end den faktisk er. Det betyder samlet 
set også, at potentialet antages at være større, end det er estimeret i rapporten.

1.3   Omkostningstyper

De omkostninger, der er knyttet til de administrative opgaver i dag, er centrale  
i fastlæggelsen af potentialet ved etablering af administrative servicecentre. 

Estimatet af de samlede årlige omkostninger i centraladministrationen i dag  
bygger på følgende elementer:

•	 En	opjustering	af	de	95	virksomheder,	som	oprindeligt	blev	kortlagt	gennem	
indberetninger af data fra ministerierne, til de i alt 176 virksomheder, der 
omfatter hele centraladministrationen. 

•	 En	beregning	af	årsværksomkostningerne,	der	består	af	personaleomkostninger	 
og overhead relateret til de administrative årsværk.

•	 En	beregning	af	øvrige	it-omkostninger	bestående	af	omkostninger	til	
itinfrastruktur og – hvor disse tal er tilgængelige – itapplikationer. 



BILAG 1 Uddybning af business case

  7A D M I N I S T R A T I V E  S E R V I C E C E N T R E  I  S T A T E N

Opjustering 
Selv efter valideringen af antallet af administrative årsværk i centraladministrationen 
hos ministerierne i foråret 2007, dækkede tallene kun 95 ud af 176 virksomheder  
i centraladministrationen. Finansministeriet har derfor foretaget en opjustering  
i antallet af administrative årsværk med henblik på at estimere årsværks
omkostninger for hele centraladministrationen 

Metoden for justeringen er illustreret i tabel 1.2.

•	 Ministerierne	har	oplyst,	at	der	totalt	set	er	4.044	administrative	årsværk,	 
der servicerer samlet set 79.687 årsværk i 95 virksomheder. 

•	 Finansministeriet	har	ved	hjælp	af	udtræk	fra	det	centrale	lønsystem,	SLS,	 
fastlagt det samlede antal servicerede årsværk for alle 176 virksomheder  
i centraladministrationen til 87.389 årsværk. 

•	 Det	antages,	at	den	andel	af	de	administrative	årsværk,	der	ikke	er	dækket	af	
ministeriernes egne indrapporteringer, kan opjusteres svarende til den andel af 
servicerede årsværk, der ikke er dækket i ministeriernes egne indrapporteringer. 
På	den	baggrund	kan	den	faktor,	der	benyttes	i	justeringen,	fastsættes	til	9,66	pct.	
ud	fra	de	indmeldte	servicerede	årsværk	og	SLS	-udtræk.1

Hertil er estimeret antallet af administrative medarbejdere, der står for driften af 
statens servere. Også her bygges der på nogle centrale antagelser.

•	 Det	antages,	at	it-medarbejdere	beskæftiget	med	serverdrift	der	relaterer	sig	 
til fagapplikationer ikke er indmeldt af ministerierne. 

•	 Antallet	af	medarbejdere	i	denne	kategori	er	i	stedet	estimeret	ud	fra	det	samlede	
antal fagservere i staten under antagelse af, at ét årsværk gennemsnitligt 
håndterer 15 servere. Da det antages, at ministerierne alene har indberettet 
årsværk til serverdrift under administrativ it, er det indrapporterede tal 
tilsvarende nedjusteret. Resultatet bliver, at 270 årsværk vurderes at være 
beskæftiget med serverdrift til fagapplikationer. Dermed bliver det samlede antal 
omhandlede årsværk (administrative årsværk samt fagserverdriftsårsværk) 
gældende	for	95	virksomheder	4.044	+	270	=	4.314.

•	 Det	samlede	antal	administrative	årsværk	for	de	176	virksomheder	kan	 
nu	estimeres	til	4.314	x	(1+0,0966)	=	4.731.		

Beregningen er illustreret i tabel 1.2, hvor antallet af servicerede årsværk før 
og efter ministeriernes egne indrapporteringer danner grundlag for bestemmelsen  
af justeringsfaktoren. De indmeldte administrative årsværk tillagt årsværk til 
itserverdrift opjusteres derefter med en faktor 1,0966. 

1 Opjusteringen beregnes ud fra antal servicerede årsværk som (87.389/79.687)-1=0,0966
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Tabel 1.2

Opjustering af administrative årsværk fra 95 til 176 virksomheder 

Virksomheder 
Administrative  

årsværk Servicerede årsværk

Før justering – it-drift og support 95 4.044 79.687

Før justering – it-fagserverdrift 270

Efter justering – i alt 176 4.731 87.389

Justeringsfaktor 1,0966 1,0966

Kilde: Finansministeriet på baggrund af tal fra ministerierne

De administrative årsværk fordeler sig på de enkelte administrative områder som 
anført i tabel 1.3. Samlet set udgør HR, økonomi og it de største områder målt  
ved antallet af administrative årsværk.

Tabel 1.3

Antal administrative årsværk fordelt 
på administrative funktioner (inkl. ekstrapolering)

Løn Økonomi Rejser It* HR I alt

390 1.107 107 1.575 1.551 4.731

*  It-årsværk omfatter både årsværk til drift af fagservere samt alle de øvrige administrative it-årsværk

Kilde: Baseret på indrapporteringer fra ministerierne 2007

Årsværkene er fordelt på 176 virksomheder i centraladministrationen og betjener 
samlet set 87.389 servicerede årsværk, jf. tabel 1.2.

Årsværksomkostninger i dag 
Årsværksomkostningerne	udgør	samlet	set	2,451	mia.	kr.	og	består	af	personale-
omkostninger og overhead. 

Metoden til estimering af omkostningerne fremgår nedenfor. 

•	 Antallet	af	administrative	årsværk	udgør	udgangspunktet	for	beregningen.

•	 Personaleomkostninger	og	overheadomkostninger	er	estimeret	til	henholdsvis	
418.000	og	100.000	kr.	per	administrativt	årsværk.	Dermed	kan	årsværks-
omkostningerne beregnes ud fra det samlede antal administrative årsværk  
i centraladministrationen.

•	 Estimatet	forudsætter,	at	der	ikke	er	forskelle	i	omkostningerne	pr.	årsværk 
på tværs af de administrative områder.
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Beregningen af årsværksomkostningerne er illustreret i tabel 1.5. De administrative 
årsværk (ÅV) anført i tabellen ligger til grund for beregningen. De samlede årsværks
omkostninger	på	løn	er	eksempelvis	beregnet	som	0,518	x	390=	202	mio.	kr.	

Tabel 1.5

Omkostninger til administrative årsværk,
fordelt på funktionelle områder (mio. kr.)

 Pris per ÅV Løn Økonomi Rejser It* HR I alt

Administrative  
årsværk

390 1.107 107 1.575 1.551 4.731

Personaleomkostninger 0,418 163 463 45 659 648 1.977

Overhead 0,1 39 111 11 158 155 473

I alt (mio. kr.) 0,518 202 574 56 816 804 2.451

* It-årsværk omfatter både årsværk til drift af fagservere samt alle de øvrige administrative it-årsværk

Kilde: Finansministeriet

Det er værd at bemærke, at de tre største ministerier står for knap 65 pct. af de  
samlede årsværksrelaterede omkostninger. 

Overhead 

Overhead omfatter blandt andet udgifter til vand, varme, kantinedrift og -tilskud, kompetenceudvikling, 
fysiske arbejdspladser, pc, kontorartikler og licenser. Desuden indgår faste ikke it-relaterede udgifter 
som eksempelvis husleje og andre faste omkostninger. Dette overhead er konservativt estimeret. 
Omkostninger til den nuværende systemunderstøttelse af den administrative opgavevaretagelse er 
eksempelvis ikke medtaget. 

Boks 1.4
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It-omkostninger til infrastruktur og applikationer i dag 
Itomkostninger udgør et særligt område i analysen af administrative servicecentre. 
Itomkostninger for de samlet set 1.575 årsværk svarer til 816 mio. kr., jf. tabel 1.5
ovenfor.

Hertil kommer itomkostninger, der ikke er relateret til personale. Omkostninger  
til infrastruktur, her forstået som servere og datalagring, er estimeret til omkring 
330 mio. kr. årligt.

•	 De	estimerede	omkostninger	på	330	mio.	kr.	til	infrastruktur	er	estimeret	 
af IBM ud fra ministeriernes indberetninger omkring deres nuværende servere  
og storage (datalagring). 

•	 Det	skal	understreges,	at	der	er	tale	om	et	meget	groft	estimat,	da	ministeriernes	
faktiske omkostninger til hardware og software ikke har været kortlagt. 
Omkostningsestimaterne bygger således på ministeriernes indberettede 
antal servere og nuværende – samt forventede fremtidige – storageforbrug.

•	 Ministeriernes	omkostninger	til	standardapplikationer	i	dag	er	typisk	ikke	
kortlagt, dog med enkelte undtagelser. 

Omkostninger i centraladministrationen samlet 
Den samlede opgørelse af de årlige omkostninger på de administrative områder
udgør 2,8 mia., og består totalt set af følgende elementer:

•	 En	opjustering	af	årsværkstallene	til	hele	centraladministrationen	 
(fra 95 til 176 virksomheder). 

•	 Årværksomkostninger	bestående	af	lønomkostninger	og	udgifter	til	overhead.

•	 Øvrige	it-omkostninger	bestående	af	omkostninger	til	it-infrastruktur	 
og applikationer.

Usikkerheder ved omkostningstyper
Beregningen af de forskellige administrative omkostninger bygger på en række 
forudsætninger	og	antagelser,	der	resulterer	i	flere	usikkerhedspunkter:	

•	 Opjusteringen	i	administrative	årsværk	bygger	på	en	antagelse	om,	at	den	andel	 
af de administrative årsværk, der ikke er dækket af den delvise kortlægning svarer 
til den andel af servicerede årsværk, der ikke er dækket i den delvise kortlægning. 
Dette indebærer, at opjusteringen er behæftet med usikkerhed, da antagelsen 
rammer	176	–	95	=	81	virksomheder.	Dog	er	kun	10	pct.	af	medarbejderne	 
ansat i disse 81 virksomheder, hvorfor der samlet set er tale om en begrænset 
usikkerhed. Det må hertil antages, at da der typisk er tale om mindre 
virksomheder, så vil de være mindre effektive end de øvrige virksomheder.  
Igen må dette føre til en forventning om, at det faktiske antal administrative 
medarbejdere er højere end estimeret i denne rapport. 
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•	 Det	er	som	nævnt	antaget,	at	medarbejdere	beskæftiget	med	it-serverdrift	knyttet	
til fagapplikationer ikke har været indmeldt af virksomhederne i den delvise 
kortlægning af årsværk i centraladministrationen. Som tidligere anført har 
virksomhederne forskellige opfattelser af de underliggende processer og enkelte 
kan derfor have indmeldt på itdrift af fagapplikationer i forvejen. Der er ikke 
foretaget en kontrol af om dette er tilfældet. 

•	 Antallet	af	medarbejdere,	der	er	knyttet	til	it-serverdrift	af	fagapplikationer,	 
er estimeret ud fra en antagelse om, at et årsværk håndterer 15 servere. Denne 
antagelse bygger på eksterne erfaringer med tilsvarende infrastrukturmiljøer,  
og estimatet vurderes at være konservativt. 

•	 Personaleomkostninger	og	overheadomkostninger	er	estimerede	størrelser	 
og	bygger	ikke	på	faktisk	forbrug	i	ministerierne.	Personaleomkostningerne	 
på	418.000	kr.	per	årsværk	er	fastsat	på	baggrund	af	en	stikprøveanalyse	blandt	
10 pct. af de administrative årsværk og vurderes at være forholdsvist præcis.  
I overhead indgår ikke udgifter til den nuværende systemunderstøttelse af  
den administrative opgavevaretagelse. Omkostningerne er derfor konservativt 
estimeret og vil formentlig være højere end de estimerede 100.000 kr. pr.  
årsværk. Er dette tilfældet vil besparelsespotentialet være højere end estimeret.

•	 Estimatet	af	de	årsværksrelaterede	omkostninger	bygger	på	en	antagelse	om,	at	
der ikke er forskel på årsværksomkostninger på tværs af administrative funktioner. 
Der er tale om en gennemsnitsbetragtning, og der kan være afvigelser på tværs  
af ministerierne. De reelle omkostninger kan derfor være højere eller lavere  
end de samlede omkostninger per årsværk på 518.000. kr. Da der er tale om  
en gennemsnitsbetragtning vurderes betydningen af sådanne afvigelser at være 
begrænset. 

•	 Omkostninger	til	it-infrastruktur	og	applikationer	er	groft	estimeret.	 
Særligt omkostningerne til applikationer er fraværende i de nuværende 
beregninger. Tælles disse omkostninger med vil omkostningsbasen øges,  
hvorfor også potentialet må forventes at blive øget.

1.4   Årsværksratio og performanceratio  
– forskel i effektivitet på de enkelte områder  

Der er anvendt to metoder til at måle effektiviteten på de administrative områder. 

Metode 1: Årsværksratio   
En metode til at måle effektivitet i de administrative funktioner er årsværksratioen, 
der angiver, hvor mange årsværk et givent administrativt årsværk kan betjene. 
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I dag er der et stort spænd i den samlede årsværksratio på tværs af ministerierne, 
idet en administrativ medarbejder betjener 31 årsværk på det mest effektive 
ministerområde mod fem på det mindst effektive ministerområde. 

Årsværksratioen kan ligeledes opgøres per administrativt område. Spændet mellem 
ministerområderne	per	administrativt	område	er	tilsvarende	stort,	jf.	tabel	1.6.	På	
rejser	er	der	eksempelvis	et	spænd	på	192	til	5974	betjente	årsværk	per	admini	strativt	
årsværk. Af tabellen fremgår også årsværksratioen for 3. bedste ministerium, som 
anvendes som benchmark til at estimere forbedringspotentialet. 

Tabel 1.6

Spænd i årsværksratio, ÅVR på ministerområdeniveau

Løn Økonomi Rejser It HR I alt

Højeste ÅVR 623 217 5.974 116 89 31

Laveste ÅVR 50 22 192 7 29 4

3. bedste ministerium 205 93 1.752 83 70 23

Kilde: Baseret på indrapporteringer fra ministerierne, 2007

På	virksomhedsniveau	er	forskellene	i	effektivitet	inden	for	de	enkelte	områder	
endnu mere markant end på ministerområdeniveau som vist i tabel 1.7. 
Eksempelvis	er	spændet	på	løn	på	25	til	4.182	betjente	årsværk	per	administrativ	
medarbejder. Af tabellen fremgår også årsværksratioen for 10. bedste virksomhed, 
som – sammen med årsværksratien for 3. bedste ministerium – anvendes som 
benchmark til at estimere forbedringspotentialet. 
 

Tabel 1.7

Spænd i årsværksratio, ÅVR på virksomhedsniveau

Løn Økonomi Rejser It HR

Højeste ÅVR 4.182 943 6.776 2.500 3.345

Laveste ÅVR 25 6 40 7,3 6

10. bedste virksomhed 322 70 1.502 97 93

Kilde: Baseret på indrapporteringer fra ministerierne, 2007

Metoden til at fastlægge besparelsespotentialet består blandt andet i en bench
marking henholdsvis mellem ministerier og mellem virksomheder ud fra deres 
årsværksratio. 
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Metode 2: Performanceratio 
En anden, mere specifik metode til at måle effektiviteten er gennem performance
indikatorer, der angiver, hvor stor en volumen, der håndteres per administrativt 
årsværk, der er dedikeret til den respektive opgave. Vurderingen af effektiviteten 
tager udgangspunkt i tre performanceindikatorer. 

•	 Antal	debitorfaktureringer	per	dedikeret	administrativt	årsværk

•	 Antal	kreditorfaktureringer	per	dedikeret	administrativt	årsværk

•	 Antal	rejseafregninger	per	dedikeret	administrativt	årsværk

Tabel 1.8 viser, at der er meget store forskelle i ministeriernes performanceratio, 
men også at der er stor forskel selv mellem bedste og 3. bedste ministerområde.   

Tabel 1.8

Performanceratio på ministerieniveau 

Debitorfakturaer Kreditorfakturaer Rejseafregning

Højeste performanceratio 97.482 20.120 96.036

Laveste performanceratio 87 1.753 4.213

3. bedste ministerium 47.474 16.140 49.029

Kilde: Finansministeriets data

Tabel 1.9 viser, at der ligeledes er meget store forskelle i virksomhedernes 
performance ratioer. Der tages såvel på ministerie som på virksomhedsniveau højde 
for de mere drastiske afvigelser ved at basere potentialeberegningen på henholdsvis 
3. bedste ministerium og 10. bedste virksomhed.  

Tabel 1.9

Performanceratio på virksomhedsniveau

Debitorfakturaer Kreditorfakturaer Rejseafregning

Højeste performanceratio 2.293.708 169.628 555.233

Laveste performanceratio 49 439 22

10. bedste virksomhed 13.868 15.093 42.067

Kilde: Finansministeriets data
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1.5   Forbedringspotentiale ved etablering 
af administrative servicecentre

Beregningen af potentialet ved etableringen af administrative servicecentre  
tager afsæt i følgende tre forhold:

•	 Effektivisering	af	aktiviteter	ved	at	samle	opgaver	i	færre	og	større	tvær-
ministerielle administrative servicecentre, således at betydelige skalafordele 
tilvejebringes.

•	 Effektivisering	af	de	opgaver,	der	fastholdes	decentralt.

•	 Konsolidering	af	it-infrastruktur	og	applikationer	–	primært	konsolidering	 
af servere og datakapacitet (storage). 

I det følgende behandles besparelsespotentialet for hver af de tre kategorier. 

1.6   Effektivisering af aktiviteter ved at samle opgaver

Det fulde potentiale, der kan opnås gennem etableringen af administrative 
servicecentre beregnes ved at sammenligne effektiviteten henholdsvis mellem 
ministerier og mellem virksomheder.    

Metoden til beregningen af potentialet er som følger:

•	 Der	er	estimeret	en	centraliseringsgrad for hvert administrativt område. 
Centraliseringsgraden angiver, hvor stor en del af ressourcerne indenfor de 
enkelte områder, der kan samles på tværs af ministerområder. Det er ikke alle 
aktiviteter (og dermed ressourcer) på det enkelte område, der kan centraliseres.  
På	baggrund	af	centraliseringsgraden	er	de	samlede	centraliserbare	omkostninger	
beregnet. 

•	 Der	er	estimeret	en	effektiviseringsgrad ud fra to benchmarkinger, henholdsvis 
mellem ministerier og mellem virksomheder. Som benchmarkinger anvendes 
performanceindikatorer eller alternativt årsværksratioer, som et mål for 
effektiviteten. Det samlede potentiale ved centralisering og effektivisering 
af aktiviteterne beregnes på baggrund af benchmarking. 

Centraliseringsgraden 
For hvert administrativt område er der, i de tværministerielle arbejdsgrupper,  
som blev nedsat over sommeren 2007, etableret en oversigt over opgaver, processer 
og aktiviteter på hvert administrativt område. Desuden er der – igen på baggrund  
af input fra de tværministerielle arbejdsgrupper – udarbejdet anbefalinger til,  
hvilke opgaver, der fremover kan samles på tværs af ministerierne. De fastsatte 
centraliseringsgrader er efterfølgende vægtet for tidsforbrug, da de forskellige 
aktiviteter varierer i tidsmæssigt forbrug. 
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Centraliseringsgraden	angiver	andelen	af	ressourcer,	der	kan	flyttes	til	et	tvær-
ministerielt servicecenter. Ud fra estimaterne for de samlede omkostninger, kan de 
centraliserbare omkostninger nu beregnes som produktet af centraliserings graden  
og de samlede årsværksrelaterede omkostninger. 

Tabel	1.10	viser	centraliseringsgraden	på	alle	de	administrative	områder.	Idet	95,4	
pct. af ressourcerne på lønområdet vurderes at kunne centraliseres bliver de centra
liserbare	omkostninger	på	området	eksempelvis	0,954*202=193	mio.	kr.,	hvor	de	
202 mio. kr. udgør de samlede omkostninger til lønområdet.
 

Tabel 1.10

Centraliseringsgrader og omkostninger pr. administrativt område 

Løn Økonomi* Rejser It*** HR**

Samlede omkostninger 202 347 56 663 804

Centraliseringsgrad 95 pct. 55 pct. 83 pct. 91 pct. 6 pct.

Centraliserbare omkostninger 193 192 46 605  45

*      I tallene på økonomiområdet er institutioner, der anvender SAP, ikke indregnet.

**     På HR-området skal der foretages yderligere analyser af potentialet ved en samling af ressourcer  

inden der tages stilling til en evt. samling af ressourcer.

***  På it-området er omkostninger til ÅV til drift af fagservere ikke medtaget her,  

da der forventes en 100 pct. centraliseringsgrad på serverne.

Kilde: Finansministeriets anbefalinger baseret på input fra de tværministerielle arbejdsgrupper, sommeren 2007

Omkostninger, der kan centraliseres, varierer betragteligt mellem de forskellige 
områder, jf. tabel 1.10. Det samlede antal centraliserbare omkostninger udgør  
1.081	mio.	kr.,	inklusiv	de	45	mio.	kr.	på	HR-området,	som	kræver	yderligere	
analyser før der tages stilling til en eventuel samling af ressourcer. 

Effektivisering
Effektiviseringsgraden angiver det estimerede effektiviseringspotentiale pr. område. 
Effektiviseringsgraden bliver fastlagt på baggrund af benchmarking af ministeriernes 
og virksomhedernes effektivitet. Med henblik på at gøre estimatet for effektiviserings
graden så robust som muligt, er der foretaget to former for benchmarking:

•	 Benchmarking	på	ministerieniveau.	

•	 Benchmarking	på	virksomhedsniveau.

Der er anvendt to metoder til måling af effektiviteten. 

•	 Årsværksratioen	angiver	antallet	af	betjente	årsværk	per	administrativt	årsværk.

•	 Performanceratioen	angiver,	hvor	stor	en	volumen,	der	håndteres	per	
administrativt årsværk, der er dedikeret til den respektive opgave. 
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I benchmarkingen indgår både årsværksratioer og performanceratioer.  
Der er benyttet volumenindikatorer på økonomi (antal debitorfakturaer  
og kreditorfakturaer) og rejser (antal rejseafregninger). Der er ikke anvendt 
volumenindikatorer på henholdsvis løn, HR og it på grund af datamangel. 
Volumenindikatorerne er så vidt muligt indregnet i benchmarkingen, der 
gennemføres ved følgende metode:      

•	 Der	foretages	benchmarking	baseret	på	volumenindikatorer,	hvis	indikatorerne	
foreligger og servicerede årsværk, hvis volumenindikatorer mangler. Dermed 
anvendes performancemål for de årsværk, der arbejder med debitor og 
kreditorfakturaer samt rejseafregninger.    

•	 Der	foretages	to	typer	af	benchmarking,	idet	ministerierne	benchmarkes	i	forhold	
til det tredjebedste ministerium og virksomhederne benchmarkes i forhold  
til tiende bedste virksomhed. Benchmarkingen foretages i forventning om,  
at	ministerier	og	virksomheder	kan	nå	disse	effektivitetsniveauer.	På	baggrund	 

Benchmarking

For rejser foreligger data på volumenniveau i form af antal rejseafregninger samt data for antallet  
af administrative årsværk, der er dedikeret hertil. 

For økonomi foreligger data på volumenniveau i form af antal debitorfakturaer og kreditorfakturaer  
samt de administrative årsværk, der er dedikeret hertil.  

Benchmarking 1
For hvert ministerium beregnes performanceratioer for rejser og økonomi. På rejser svarer 
performanceratioen til antal rejseafregninger per dedikeret administrativt årsværk.  
Det tredjebedste ministerium har eksempelvis 24.009 rejseafregninger, hvilket beskæftiger  
0,3 årsværk. Dette giver en performanceratio på 24.009/0,3 = 96.036. De resterende ministeriers 
performanceratioer benchmarkes til dette tredjebedste ministerium. Efter denne metode kan 
årsværksbesparelsen på dedikerede årsværk opgøres pr. ministerområde for både økonomi og rejser.    

For de ikke-dedikerede årsværk på økonomi og rejser - svarende til det samlede antal administrative 
årsværk fratrukket de dedikerede årsværk – foretages benchmarking på baggrund af årsværksratioer.  
På den baggrund kan årsværksbesparelsen på de ikke-dedikerede årsværk opgøres for henholdsvis  
rejser og økonomi.  

For løn, HR og it, hvor der ikke er volumenindikatorer foretages benchmarkingen  
på årsværksdata i forhold til tredjebedste ministerium og årsværksbesparelsen kan  
fastlægges for hvert af de tre administrative områder. 

Benchmarking 2    
Metoden i benchmarking 2 svarer til i benchmarking 1, men foretages blot på virksomhedsniveau  
frem for ministerieniveau. Som benchmark anvendes den tiende bedste virksomhed.  

Boks 1.11
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de to benchmarkinger beregnes effektiviseringspotentialet på dels ministerie  
og virksomhedsniveau.  

•	 Der	beregnes	dernæst	et	gennemsnitligt	effektiviseringspotentiale	baseret	 
på de to benchmarkingmetoder.  

•	 Gennemsnittet	anvendes	til	at	fastlægge	en	effektiviseringsgrad	per	administrativt	
område og årsværksbesparelserne som følge heraf. 

Resultatet af de to performancebenchmark giver varierende resultater i besparelser, 
jf. tabel 1.12a og 1.12b. Benchmarkingen på ministerieniveau er mere konservativ 
end benchmarkingen på virksomhedsniveau, da besparelsen ved ministeriemetoden 
samlet set udgør 521 mio. kr. mod 785 mio. kr. med virksomhedsmetoden. 

De dedikerede årsværk i tabel 1.12a angiver årsværksbesparelsen på de administrative 
årsværk, der er dedikeret til de områder, hvor der foreligger performanceindikatorer. 
På	bogholderi	og	regnskab	samt	rejseområdet	er	den	potentielle	årsværksbesparelse	
henholdsvis 111 og 15 årsværk beregnet ud fra benchmarkingen baseret på 
performanceratioen. 

De ikkededikerede årsværk angiver mulige frigjorte årsværker på de enkelte 
områder i forhold til de opgaver, hvor der ikke foreligger performancebenchmark. 
På	disse	områder	bygger	potentialevurderingen	udelukkende	på	benchmarkingen	
baseret på årsværksratioen. Den samlede årsværksbesparelse, der udgør summen  
af besparelsen på dedikerede og ikkededikerede årsværk omregnes til mio. kr.  
ved at anvende omkostningerne per årsværk på 518.000 kr. 

Tabel 1.12a

Frigjorte årsværk baseret på benchmarking, 
ministerieniveau 

Årsværk Løn
Bogholderi 

og regnskab* Rejser IT Personale I alt

Dedikerede 0 111 15 0 0 126

Ikke-dedikerede 56 187 34 316 288 880

Totale frigjorte årsværk 56 298 48 316 288 1.006

Mio. kr. 29 154 25 164 149 521

* I beregningen indgår ikke SAP-institutioner 

Kilde: Finansministeriets beregninger
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Tabel 1.12b

Frigjorte årsværk baseret på benchmarking, 
virksomhedsniveau 

Årsværk Løn
Bogholderi 

og regnskab* Rejser IT Personale I alt

Dedikerede 0 140 17 0 0 157

Ikke-dedikerede 161 155 28 401 614 1.359

Totale frigjorte årsværk 161 295 45 401 614 1.516

Mio. kr. 84 153 24 208 318 785

*I beregningen indgår ikke SAP-institutioner 

Kilde: Finansministeriets beregninger

 
Metoden til beregning af effektiviseringspotentialet med udgangspunkt i lønområdet 
er som følger: 

•	 Gennemsnittet	af	de	to	benchmarkingmetoder	hhv.	virksomheds-	og	ministerie-
benchmarks beregnes. Eksempelvis udgør potentialet på løn gennemsnittet 
mellem	henholdsvis	29	og	84	mio.	kr.	som	beregnet	i	tabel	1.12a	og	1.12b.	
Gennemsnittet	på	løn	er	dermed	56	mio.	kr.

•	 De	centraliserbare	omkostninger	beregnes.	Centraliseringsgraden	på	løn,	der	 
er den andel af de administrative opgaver der skal varetages centralt, er tidligere 
fastsat	til	95,4	pct.	Dermed	bliver	de	centralisérbare	omkostninger	på	løn 
0,954	x	56,4	=	54	mio.	kr.

•	 Benchmarkingen	bygger	på	de	delvist	kortlagte	årsværk.	Potentialet	skal	derfor	
opjusteres med en faktor 1,0966, således at årsværkstallene opjusteres til at dække 
hele centraladministrationen. Dermed bliver det opjusterede potentiale på løn  
54	x	1,0966	=	59	mio.	kr.

•	 De	samlede	centraliserbare	administrative	omkostninger	på	lønområdet	udgør	
193 mio. kr., svarende til de fulde opjusterede forbrug på løn 202 mio. kr.,  
jf.	tabel	1.13.	multipliceret	med	centraliseringsgraden	på	95,4	pct.

•	 Effektiviseringsgraden	på	løn	kan	herefter	beregnes	ved	at	sammenholde	det	
opjusterede potentiale på 59 mio. kr. med de fulde centraliserbare omkostninger:  
59/193	=	31	pct.											
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Tabel 1.13

Potentiale af centraliserbare udgifter: 
Effektiviseringsgrad på baggrund af benchmark

Løn
Bogholderi og 

regnskab Rejser It HR*

Benchmarking 1  
(Ministerier) (mio. kr)

29 154 25 164 149

Benchmarking 2  
(Virksomheder) (Mio. kr.)

84 153 24 208 318

Gennemsnit 56 153 24 186 233

Centraliseringsgrad 95 pct. 55 pct. 83 pct. 91 pct. 5 pct.

Potentiale (mio. kr.) 54 85 20 169 13

Ekstrapoleret potentiale (mio. kr.) 59 93 22 186** 14

Centraliserede omk. (mio. kr.) 193 192 46 604 45

Effektiviseringsgrad af  
centraliserbare udgifter(mio. kr.) 31 pct. 48 pct. 48 pct. 31 pct. 32 pct.

*   På HR-området skal der foretages yderligere analyser af potentialet ved en samling af ressourcer  

     inden der tages stilling til en evt. samling af ressourcer.

**Herudover eksisterer et besparelsespotentiale for fag-applikationsårsværk på 38 mio. kr. Det samlede potentiale for de centraliser

     bare it-udgifter er således 224 mio. kr.

Kilde: Finansministeriets beregninger

Det bemærkes, at de centraliserede omkostninger på økonomiområdet er korrigeret 
for de centraliserede omkostninger for institutioner, der anvender økonomisystemet 
SAP.	Disse	institutioner	indgår	i	benchmarkingen,	men	ikke	i	besparelsespotentialet,	
jf. kapitel vedrørende bogholderi og regnskab. I tallene på itområdet er ikke 
indregnet de tidligere omtalte fagserverårsværk, hverken på omkostnings eller 
potentialesiden, da de ikke indgår i benchmarkingen. Fagserverårsværkene antages  
i business casen at have en centraliseringsgrad på 100 pct. og en effektiviserings
procent på 25.

Realisering af potentialet 
Realiseringen af det fulde potentiale skal afvejes mod risiciene forbundet med 
implementeringen. For hvert administrativt område er det derfor vurderet, hvilken 
organisatorisk	model,	der	er	den	mest	hensigtsmæssige.	På	baggrund	af	modelvalget	
er det muligt at fastlægge, hvor mange årsværk et givet center skal servicere.

Som tidligere anført er en væsentlig faktor i forklaringen af effektivitet, og dermed 
effektiviseringspotentialet, de anbefalede administrative servicecentres størrelse. 

På	baggrund	heraf	er	det	vurderingen,	at	alle	ministerier	og	virksomheder	bliver	lige	
så effektive som henholdsvis det 3. mest effektive ministerium og 10. mest effektive 
virksomhed. 
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Ved placering af en række opgaver i kun to administrationscentre, kan disse to 
centre blive endnu større, end nogen der i forvejen kendes fra staten. Ud fra  
de eksisterende fællesskabers størrelse må dette føre til en forventning om,  
at effektiviteten i disse centre må være endnu større end det effektivitetsniveau,  
der kendes i benchmarkinstitutionerne i dag. 

For at sikre, at potentialet ikke vurderes for højt stilles der ikke forventninger om,  
at nogen centre kan blive mere effektive end benchmarkinstitutionerne. Dette 
vurderes igen at bidrage til at gøre den samlede business case konservativ. Og det 
vurderes, at det efter en periode vil være muligt for de nye centre at blive mere 
effektive, end estimeret ud fra den anvendte benchmarkmetode. 

Usikkerheder ved fastlæggelse af potentialet ved at samle opgaver
Metoden til estimering af potentialet har en række indbyggede antagelser  
og usikkerheder: 

•	 Deltagerne	i	de	tværministerielle	arbejdsgrupper,	der	har	leveret	input	til	
centraliseringsgraderne, har haft en overvægt af deltagere fra de nuværende 
fællesskaber. Hermed kunne måske i ministeriernes input savnes et kritisk 
modspil til de foreslåede centraliseringsgrader. Heroverfor skal dog igen 
fremhæves, at de foreslåede opgavesplit på stort set alle område allerede minder 
om de split der kendes fra udvalgte ministerier i dag.  

•	 Der	er	anvendt	en	kobling	af	to	benchmarkingundersøgelser	(mellem	ministerier	
og mellem virksomheder) for at gøre resultatet så robust som muligt. Herudover 
er anvendt volumenindikatorer hvor muligt. Der eksisterer dog ikke 
volumenindikatorer på alle administrative områder. 

•	 De	to	benchmarkinger	bygger	på	en	målsætning	om,	at	alle	ministerier	skal	 
være lige så effektive som det tredjebedste ministerium og alle virksomheder,  
som den tiende bedste virksomhed. Det er vurderingen, at disse mål er realistiske, 
og endda konservative. Det fokus, der med etableringen af administrative 
servicecentre vil komme på at levere effektiv administration, må i sig selv gøre,  
at der også vil være mulighed for at opnå yderligere forbedringer på sigt. 

1.6.1   Lokal effektivisering

Der er ligeledes et effektiviseringspotentiale for de ressourcer, der går til 
administrative opgaver, der fastholdes decentralt på de enkelte ministerområder. 

Der er estimeret et decentralt effektiviseringspotentiale på 10 pct. for hvert af de 
administrative områder. Estimatet vurderes at være konservativt og er lavere sat end 
eksterne erfaringer. Estimatet bygger på den forudsætning, at de rådgivende og 
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kontrollerende aktiviteter, der bibeholdes på lokalt niveau, kan effektiviseres ved 
brug af bedste praksis. Indførelsen af bedste praksis for de enkelte administrative 
processer vil ligeledes påvirke effektiviteten positivt på lokalt niveau. Eksempelvis  
vil en central udrulning af bedre itværktøjer til den lokale opgavevaretagelse 
resultere i et lokalt effektiviseringspotentiale.  

Det decentrale potentiale fastlægges ud fra følgende metode: 

•	 Der	er	estimeret	en	decentral	effektiviseringsprocent,	der	ligger	under,	 
hvad der erfaringsmæssigt er muligt.  

•	 Effektiviseringsprocenten	gælder	for	de	ikke-centraliserbare	omkostninger.	

De ikkecentraliserbare omkostninger beregnes som differencen mellem de samlede 
omkostninger, der pågår til løsning af administrative opgaver, og de centraliserbare 
omkostninger.

På	økonomiområdet	udgør	det	decentrale	potentiale	eksempelvis	0,10	(347	–	192)	 
=	15	mio.	kr.	Det	samlede	decentrale	potentiale	på	tværs	af	administrative	områder	
udgør 99 mio. kr.  
 

Tabel 1.14

Decentralt effektiviseringspotentiale (mio. kr.)

 Løn Økonomi* Rejser It** HR*** I alt

Potentiale pct 10 pct. 10 pct. 10 pct. 10 pct. 10 pct.

Samlede omkostninger 202 347 56 663 804 2.071

Centraliserbare 
 omkostninger

193 192 46 605 45 1.081

Ikke centraliserbare 
omkostninger

9 155 9 58 759 991

Potentiale i mio. kr. 1 15 1 6 76 99

*      I tallene på økonomiområdet er institutioner, der anvender SAP ikke indregnet.

**   I tallene på it-området er årsværk til serverdrift ikke medregnet, da de centraliseres fuldt ud  

        fra et særskilt effektiviseringsestimat.

*** På HR-området skal der foretages yderligere analyser af potentialet ved en samling  

        af ressourcer inden der tages stilling til en evt. samling af ressourcer

Kilde: Finansministeriets beregninger

Umiddelbart vurderes det, at det største decentrale potentiale kan realiseres på 
personaleområdet, hvor det forventes, at der kan hjemtages gevinster på ca.76 mio. 
kr. Der er dog et behov for, at der på personaleområdet foretages yderligere analyser, 
for mere præcist at fastslå gevinsternes størrelse samt, hvordan de kan hjemtages. 
Det decentrale potentiale på it, løn og rejser er omvendt stærkt begrænset. Dette 
hænger sammen med, at stort set alle dele af disse områder centraliseres.  
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Usikkerheder ved estimering af lokal effektivisering
En væsentlig antagelse skal knyttes til estimatet af det lokale effektiviseringspotentiale.  

•	 Den	lokale	effektiviseringssats	på	10	pct.	er	konservativt	estimeret,	da	erfaringer	
fra	den	private	sektor	viser,	at	den	er	højere	inden	for	flere	af	de	administrative	
områder. Det lokale effektiviseringspotentiale vil derfor sandsynligvis være højere.

1.6.2   Konsolidering af it-infrastruktur og applikationer

Det sidste bidrag til potentialet er knyttet til besparelser på itinfrastruktur  
og applikationer. Konsolidering af itinfrastruktur – primært af servere  
og datakapacitet (storage), og itapplikationer udgør et samlet potentiale  
på	254	mio.	kr.	Beregningen	bygger	på	følgende	forudsætninger:

•	 På	baggrund	af	tal	indrapporteret	fra	ministerierne	har	IBM	udarbejdet	 
en særskilt business case for itinfrastruktur, hvor IBM har estimeret potentialet 
på henholdsvis effektivisering af servere og datakapacitet (storage).

•	 Gevinsten	på	PC´ere	og	netværk	indgår	ikke	i	potentialeberegningen,	men	 
det er forventningen, at der kan høstes yderligere gevinster på disse områder. 

•	 Gevinster	forbundet	med	servicedesk-funktioner	er	allerede	inkluderet 
i beregningen på administrativ it.   

•	 Der	er	ikke	estimeret	effektiviseringspotentialer	for	applikationer	indenfor	 
de enkelte administrative områder, bortset fra økonomiområdet. Dette skyldes,  
at det umiddelbart ikke har været muligt at etablere en omkostningsbaseline.

Det	estimerede	potentiale	på	254	mio.	kr.	kommer	fra	to	kilder:	

•	 Effektivisering	af	servere	og	datakapacitet	(storage),	der	er	estimeret	 
til 231 mio. kr.

•	 Konsolidering	af	applikationer,	hvor	konsolidering	af	økonomisystemet	 
(Navision Stat) er det eneste beregnede gevinstpotentiale, dette estimeres  
til 23 mio. kr.

Effektivisering af servere og storage
Det største potentiale på itområdet er knyttet til effektivisering af servere  
og storage. Estimatet bygger på IBM’s vurdering af mulighederne for at konsolidere 
de	4.126	fysiske	servere.	

Besparelsespotentialet	ved	at	konsolidere	de	4.126	servere	er	ca.	171	mio.	kr.,	 
jf. tabel 1.15., af de 171 mio. kr. er godt 78 mio. kr. knyttet til besparelser på strøm, 
køl og pladsbehov alene. I potentialet er der medregnet en alternativomkostning på 
45	mio.	kr.,	der	svarer	til	de	påkrævede	investeringer,	hvis	den	nuværende	situation	
bibeholdes. 
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På	storagesiden	udgør	potentialet	godt	60	mio.	kr.,	hvoraf	hovedparten	ligeledes 
er besparelser i udviklingen af det nuværende miljø.    

Tabel 1.15

Besparelsespotentiale på infrastruktur i kr.

Servere  Mio. kr.

Lønbesparelser -

Besparelser på licenser  3

Besparelser på systemvedligehold 23

Besparelser på strøm/køl & pladsbehov 79

Besparelser vedr. vækst 21

Besparelser ved ikke at investere i as-is udskiftning 45

Servere Total 171

  

Storage  

Lønbesparelser -

Besparelser på licenser 0

Besparelser på systemvedligehold 6

Besparelser på strøm og maskinstueplads 8

Besparelser på ressourcer 12

Besparelser i udvikling af nuværende miljø 34

Storage Total 60

  

Infrastruktur total 231

Kilde: IBM

Applikationer
Det er kun på økonomiområdet, at der har været tilvejebragt et grundlag for at 
kunne specificere gevinster gennem konsolidering. Der er estimeret et potentiale  
på 23 mio. kr. ved at konsolidere økonomisystemet Navision Stat. Estimatet bygger 
på følgende forudsætninger: 

•	 Det	nuværende	bogholderi-	og	regnskabssystem,	Navision	Stat,	konsolideres	 
til det lavest mulige antal af versioner i et center. 

•	 Institutioner,	der	anvender	bogholderi-	og	regnskabssystemet	SAP	bevarer	 
de eksisterende applikationer.
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•	 Besparelsen	udgør	gevinster	forbundet	med	systemvedligehold,	idet	der	er	 
færre baser at vedligeholde som følge af konsolideringen. Besparelsen er blandt 
andet knyttet til færre konsulentressourcer.

Usikkerheder ved konsolideringestimater
Der	er	flere	usikkerheder	i	forhold	til	it-infrastruktur	og	applikationer:

•	 Taget	i	betragtning	hvor	store	beløb,	der	er	tale	om	på	it-området,	er	grundlaget	
bag estimaterne fortsat ganske overordnede. Dels er de data, der er indsamlet  
fra ministerierne, ikke fuldt ud dækkende, og dels har IBM på en række områder 
suppleret data fra ministerierne med en række erfaringsdata.  

•	 På	it-applikationssiden	er	der	primært	foretaget	investeringsestimater	og	detaljerede	
business cases er ikke udarbejdet. Således er ministeriernes nuværende omkostninger 
til applikationer ikke kendte eller indregnede i potentialevurderingerne.  

1.7   Øgede driftsudgifter 

Fra det estimerede effektiviseringspotentiale skal der fratrækkes øgede udgifter  
til den løbende it og forretningsmæssige drift. 

I forbindelse med oprettelsen af centrene vil der være merdriftsomkostninger  
i forhold til tidligere, hvilket resulterer i en reduktion af potentialet. Udgifterne 
falder i to kategorier, henholdsvis de forretningsmæssigt og de itmæssige 
merdriftsomkostninger. De løbende itomkostninger dækker over udgifter til

•	 Lønomkostninger

•	 Licenser

•	 Systemvedligehold

•	 Andre	it-driftsomkostninger

Estimatet af stigningen i de løbende itomkostninger bygger på de udarbejdede 
business cases på hvert administrativt område. Udgifter til licenser er den primære 
kilde til øgede løbende itomkostninger, dog med undtagelse af itinfrastruktur, 
hvor der som vist i tabel 1.16 afsættes op til 25 mio. kr. årligt til løbende 
omkostninger til spejling (idet disse omkostninger dog skal estimeres nærmere  
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– indtil videre er taget udgangspunkt i et beløb svarende til 50 pct. af de estimerede 
omkostninger til etablering af spejlingsfaciliteter). Der er i de øgede centrale 
udgifter vist i tabellen ikke taget samtidig højde for bortfald af decentrale udgifter.

Tabel 1.16

Øgede it- og drifts-omkostninger (mio. kr. årligt)

Løn Regnskab Rejser It-drift og support It-infrastruktur I alt

Yderligere løbende 
it-omkostninger

6 15 7 9 37

Yderligere løbende
driftsomkostninger

0 5 0 1 25 32

I alt 6 20 7 11 25 69

Kilde: Finansministeriets beregninger

De løbende forretningsmæssige driftsomkostninger dækker over udgifter til:

•	 Lønomkostninger.	

•	 Omkostninger	til	materialer	og	eksterne	services.	

•	 Andre	forretningsmæssige	driftsomkostninger.

Den væsentligste kilde til forretningsmæssige meromkostninger er forventede 
negative synergier i de nye centre, eksempelvis pga. øgede transaktions
omkostninger. De forretningsmæssige merdriftsomkostninger går primært til  
øgede lønomkostninger.

1.8   Samlet potentiale

Tabel 1.17 opsummerer det samlede estimerede potentiale fordelt på kategorier og 
funktionelle områder. Det samlede årlige potentiale er 606 millioner kr. om året. 
Potentialet	er	beregnet	eksklusiv	et	evt.	potentiale	fra	det	personaleadministrative	
område.
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Tabel 1.17

Årligt potentiale (mio. kr.)

 Løn* Økonomi* Rejser* IT* IT infrastruktur** I alt

Centrale gevinster 59 93 22 224  398

Decentrale gevinster 1 15 1 6  23

It-konsolidering N/A 23 N/A N/A 231 254

Yderligere løbende
It-omkostninger

-6 -15 -7 -9  -37

Yderligere løbende
driftsomkostninger

0 -5 0 -1 -25 -32

Total 54 111 16 219 206 606

* Kilde: Finansministeriets beregninger

** Kilde: IBM

1.9   Implementeringsomkostninger: 
Etablering og it-transformation 

For at realisere det estimerede potentiale skal der afholdes en række etablerings
omkostninger.	Disse	kan	opdeles	i	følgende	fire	omkostningsgrupper:	Planlægning	og	
projektgennemførsel, lokaleændringer, medarbejderændringer og ittransformation.

I tabel 1.18 er udgifterne til de forskellige kategorier opsummeret på hvert  
af	de	funktionelle	områder	samt	for	den	tværgående	programstyring.	På	tværs	 
af områderne går den største del af implementeringsudgifterne til ittransformation, 
mens	it-området	er	det	område,	der	kræver	flest	ressourcer	at	implementere.	 
De samlede engangsinvesteringer forventes at udgøre 661 mio. kr.
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Tabel 1.18

Engangsinvesteringer (mio. kr.)

Tvær-
gående Løn Regnskab Rejser

It-drift og 
support It-infrastruktur I alt

Planlægning og
projektgennemførelse 
(projektledelse,
procesdesign mm.)

32 9 39 6 68 95 250

Lokaleændringer 
(indretning mm.)

- 5 4 1 18 32 59

Medarbejder-
ændringer 
(uddannelse mm.)

- 11 15 3 42  0 71

It-transformation 
(systemer, servere 
mm.)

- 25 52 0 40 194 311

Sparede engangs- 
investeringer ved it

- N/A -30 N/A N/A N/A -30

I alt 32 49 80 10 168 322 661

Kilde: Finansministeriets beregninger

1.10   Implementering og omstilling

De estimerede omkostninger til planlægning og projektgennemførsel er fordelt på  
8 arbejdsstrømme, der både gennemføres på hvert af de funktionelle områder og 
som en del af programsekretariatets tværgående programstyring.

1.	Projektledelse.

2. Centerfaciliteter.

3. Ittransformation.

4.	Procesændringer.

5. Medarbejdere og ledelse.

6.	Økonomi.

7. Kommunikation.

8. Organisering.

I alt anslås, at der skal anvendes 250 mio. kr. til planlægning og projektgennemførsel. 
Omkostningerne til de 8 arbejdsstrømme, der er en del af planlægning og 
projektgennemførsel, fordeler sig til hhv. konsulenter og interne medarbejdere. 
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1.11   Lokaleændringer

Lokaleændringer	dækker	over	den	etablering	af	centerfaciliteter,	der	finder	sted	i	
forbindelse med oprettelse af de administrative servicecentre. Udgifterne falder i tre 
kategorier,	henholdsvis	kontorindretning,	lokaleindretning	og	omflytning.	

Tabel 1.19 viser omkostningerne til lokaleændringerne på hvert af de funktionelle 
områder.

Tabel 1.19

Udgifter til lokaleændringer på hvert af områderne (mio. kr.)

 
Pris per flyttet 

årsværk (Kr) Løn
Bogholderi og 

regnskab Rejser It* I alt

Antal flyttede årsværk  281 227 55 1.117 1.680

Kontor indretning 10.000 3 2 1 11 17

Lokale indretning 5.000 1 1 0 6 8

Omflytning 1.000 0 0 0 1 2

Lokale ændringer i alt 5 4 1 18 27

* Hertil kommer udgifter på 32 mio. kr. til etablering af et fysisk datacenter, som estimeret af IBM

Kilde: Finansministeriets beregninger

Beløbene i tabel 1.19 er beregnet på baggrund af nedenstående antagelser:

•	 Omkostningerne	til	kontormøbler	og	-inventar	er	10.000	kr.	per	årsværk.	
Udgifterne	dækker	ikke	pc-udstyr,	der	antages	overflyttet	fra	de	nuværende	
administrative medarbejderes eksisterende arbejdspladser. Samlet udgør 
udgifterne til kontorindretning på alle de funktionelle områder  
knap 17 mio. kr.

•	 Omkostninger	til	lokaleindretning	per	flyttet	årsværk	estimeres	til	5.000	kr.	
Omkostningerne dækker eksempelvis opsætning af lys, ledninger, og andre 
omkostninger ved brug af håndværkere. De samlede udgifter til lokaleindretning 
på alle de funktionelle områder udgør 8 mio. kr.

•	 De	samlede	udgifter	til	omflytninger	på	alle	de	funktionelle	områder	 
udgør 2 mio. kr.

I alt estimeres de samlede udgifter til lokaleændringer til 27 mio. kr.

1.12   Medarbejderændringer

Etableringen af de administrative servicecentre medfører en række implementerings
omkostninger	i	forbindelse	med	medarbejderflytninger	til	blandt	andet	kurser,	
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uddannelse, løntillæg og forskellige former for kompensationer og fratrædelses
omkostninger etc. 

Antagelser om fordelingen af de overtallige årsværk er gengivet i figur 1.20.

Figur 1.20

Fordeling af overtallige årsværk

Andel årsværk på frivillig fratrædelsesordning

Andel genplacerede årsværk

Andel frigjorte årsværk

Kilde: Finansministeriet

25 pct.

15 pct.

60 pct.

Estimatet over udgifterne til medarbejderændringerne bygger på en række 
forudsætninger, hvoraf de centrale fremgår af tabel 1.21. 

Størstedelen af udgifterne går til kurser og uddannelse, frivillige fratrædelsesordninger 
og genplacering. Tabel 1.21 viser fordelingen af udgifter til medarbejderændringer 
på de forskellige kategorier og funktionelle områder. Samlet vurderes udgifterne til 
medarbejderændringer, at udgøre godt 71 mio. kr.
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Tabel 1.21

Beregningsforudsætninger 

Berørte medarbejdere per område Omkostninger

Løn
Bogholderi 

og regnskab Rejser It I alt

Pris per 
medarbejder 

(kr)
I alt 

(mio.kr.)

Kurser og uddannelse 281 227 55 1.117 1.680 10.000 17

Rekruttering og 
ansættelse

1 1 1 1 4 200.000 1

Frivillig fratrædelse 17 27 6 65 115 85.000 10

Genplacering 71 108 26 260 464 18.000 8

Frigørelse 28 45 11 108 192 15.000 3

Løntillæg 71 122 20 287 500 20.000 10

Merudgiftsgodtgørelse 32 63 10 148 253 20.000 5

Fastholdelsesbonuser 14 24 4 57 99 35.000 4

Andre initiativer 14 24 4 57 99 20.000 2

Flyttegodtgørelser 7 12 2 29 50 20.000 1

Andre former for 
kompensation

71 122 20 287 500 20.000 10

Sagsomkostninger 7 12 2 29 50 20.000 1

I alt 71

Kilde: Finansministeriets beregninger

1.13   It-transformation

Opgørelsen af omkostninger til ittransformation består af to dele, henholdsvis 
itapplikationsinvesteringer på hvert af områderne og en række tværgående udgifter 
til itinfrastruktur. De samlede udgifter til itapplikationsinvesteringer er 111 mio. 
kr., der fordeler sig mellem områderne som vist i tabel 1.22. For bogholderi og 
regnskab skal der investeres 52 mio. kr. centralt, men investeringen betyder 
samtidigt at det lokale investeringsbehov bliver reduceret med 30 mio.

Tabel 1.22

Udgifter til it-applikationer på de enkelte områder (mio. kr.)

Løn
Bogholderi 

og regnskab Rejser It I alt

it-applikationer i alt 25 52 0 40 116

* Hertil kommer udgifter på 32 mio. kr. til etablering af et fysisk datacenter.

Kilde: Finansministeriets beregninger
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Udover udgifter til itapplikationer på de funktionelle områder er der en række 
udgifter til itinfrastruktur. Som vist i tabel 1.23 udgør de foreslåede investeringer  
til itinfrastruktur 322 mio. kr. 

Tabel 1.23

Udgifter til it-infrastruktur (mio. kr.)

 Server Storage Fælles Infrastruktur i alt

Implementering og omstilling 
(projektledelse, procesdesign mm.)

89 6 32 127

Migrering 89 6 95

Lokaleændringer 32 32

Etablering af fysisk datacenter 32 32

It-transformation (systemer, servere mm.) 61 84 50 195

Hardware og software investeringer 37 74 111

Reserve til straksafskrivninger 24 10 34

Ramme til spejling 50 50

I alt 150 90 82 322

Estimeringen af omkostninger til migrering tager udgangspunkt i antallet af servere. 
IBM’s	erfaringstal	viser,	at	det	tager	24	timer	pr.	server,	der	skal	migreres.	Omkost-
ningerne til disse er herefter fordelt ud fra en nøgle, hvor der anvendes 75 pct. 
interne ressourcer til migreringen og 25 pct. eksterne ressourcer. Det samme gør sig 
gældende for migrering af storage.

På	samme	måde	har	IBM	estimeret,	at	det	vil	koste	32	mio.	kr.	at	etablere	et	fysisk	
datacenter. Estimatet bygger på IBM’s erfaringer og beregningsmetoder fra 
tilsvarende projekter. 

Endeligt har IBM beregnet de nødvendige investeringer i hardware og software på 
såvel storage som serveromkostningerne. Estimaterne er bygget på en vurdering af, 
hvordan der samlet set laves et mest optimalt server og storagemiljø for central
administrationen. 

Der vil være et behov for straksafskrivninger, når de foreslåede løsninger skal 
gennemføres.	Der	er	afsat	en	reserve	hertil	på	samlet	set	34	mio.	kr.	for	servere	og	
storage, svarende til 10 pct. af de totale driftsomkostninger i dag.

Der er afsat en ramme til bidrag til øgede omkostninger til spejling på 50 mio. kr.  
i engangsinvesteringer. Disse er i tillæg til de 25 mio. kr. årlige udgifter til spejling, 
som også er afsat. 



32 A D M I N I S T R A T I V E  S E R V I C E C E N T R E  I  S T A T E N

BILAG 1 Uddybning af business case

De samlede investeringer i spejling må forventes at være højere. Dog må der forventes 
en medfinansiering fra ministerierne hertil, da der reelt vil være tale om et løftet 
kvalitetsniveau, såfremt statens itinfrastruktur i højere grad end i dag vil blive 
spejlet. 
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IBM har bistået Finansministeriet med de centrale analyser for så vidt angår 
anbefalingerne omkring den statslige itinfrastruktur. I det følgende skitseres det 
overordnede tekniske grundlag for disse anbefalinger.

2.1   Metoden

Itinfrastruktur er i analyserne primært afgrænset som drift af servere og storage. 

Analyserne har samtidig taget afsæt i en forudsætning om en snarlig etablering af 
et fælles statsligt itnet. Et særskilt arbejde omkring etableringen af dette er igangsat 
i	regi	af	Økonomistyrelsen.	Der	har	været	–	og	forudsættes	fortsat	–	en	tæt	
koordinering mellem implementeringen af Statens itnet og konsolideringen af 
servere og storage.

Datagrundlaget
Finansministeriets Indkøbssekretariat gennemførte i foråret 2007 en overordnet 
kortlægning af de internt drevne servere og storage i staten. Resultatet af denne 
kortlægning har været udgangspunkt for IBM’s videre analyse og anbefalinger 
omkring konsolideringsmuligheder. 

Indkøbssekretariatet indsamlede data omkring ministeriernes generelle driftsmiljø, 
herunder midrange servere, IntelAMD servere samt storage og backup. Der er 
alene taget udgangspunkt i servere og storage, der drives internt i ministerierne, dvs. 
den outsourcede kapacitet er i denne sammenhæng udeladt. 

Supplering af datagrundlaget
De foreliggende data har ikke været fyldestgørende på alle punkter og har heller 
ikke haft en detaljeringsgrad, der har gjort IBM i stand til at gennemføre detaljerede 
analyser på implementeringsniveau. Det forudsættes således, at der i forbindelse 
med implementeringen af de anbefalede løsninger gennemføres uddybende analyser 
mhp. at tilrettelægge en konkret implementeringsplan. 

I forlængelse heraf har IBM måtte gøre sig en række antagelser for at kunne 
gennemføre analyser af konsolideringspotentialet. De centrale antagelser er skitseret 
i afsnittene nedenfor. Antagelserne er baseret på IBM’s generelle erfaringstal og 
viden om bedste praksis indenfor itdrift. Finansministeriet har gennemført en 
foreløbig validering af disse antagelser gennem uddybende dialog med tre 
ministerier.

Bilag 2
Teknisk grundlag for anbefalinger 
omkring it-infrastruktur
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2.2   It-arkitektoniske principper  
for konsolideringen af it-infrastruktur

Konsolideringen af den statslige itinfrastruktur er et vigtigt strategisk projekt  
for den fremadrettede drift af it. 

I	et	samarbejde	mellem	Finansministeriets	departement,	Økonomistyrelsen,	 
It og Telestyrelsen samt IBM er der derfor blevet defineret en række itarkitektoniske 
principper, der har været styrende for prioriteringen og udviklingen af den 
konsoliderede løsning. Dette har bidraget til at sikre, at de samlede anbefalinger 
ligger i forlængelse af det øvrige standardiseringsarbejde der pågår i staten.

Tabel 2.1

Forretningsmæssige principper for konsolidering

Konsolideringsgevinster skal overstige omkostninger indenfor to år

Scenarier skal være fremtidssikrede

Forretningsprocesser standardiseres videst muligt gennem best practice

It-løsninger skal baseres på fælles teknologivalg for kunder i det fælles it-center

Konsolider kompetencer videst muligt

Der skal så vidt muligt etableres en løs kobling mellem applikation og infrastruktur

Kilde: IBM-faciliteret workshop med deltagelse af Finansministeriets departement, Økonomistyrelsen samt It- og Telestyrelsen.

I tabel 2.1 illustreres de grundlæggende forretningsmæssige principper, der har 
styret konsolideringsøvelsen. Tabel 2.2 viser principperne for konsolideringen  
af infrastruktur.

Tabel 2.2

Principper for konsolidering af it-infrastruktur

Reducer så vidt muligt antallet af infrastruktur-standarder

Videst mulig reduktion i antallet af infrastrukturer og datacentre 

Infrastruktur skal være skalerbar

Den prioriterede konsolidering er først virtualisering, så blades samt sidst opbygning af store enheder

Særlige myndighedsbetingede sikkerhedskrav skal kunne honoreres i en konsolideret infrastruktur

Grøn it-infrastruktur bør anvendes

Kilde: IBM-faciliteret workshop med deltagelse af Finansministeriets departement, Økonomistyrelsen samt It- og Telestyrelsen.
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Principperne	er	ikke	faste	eller	endegyldige,	men	har	fungeret	som	ledetråd	 
i IBM’s analyser og anbefalinger.

2.3   Datagrundlag omkring servere

Det nuværende antal servere
Der	er	kortlagt	i	alt	4.126	fysiske	servere	samt	5.588	logiske	partitioner,	også	kaldet	
images. Det er antallet af logiske partitioner, der særligt analyseres i forbindelse med 
identificering af konsolideringspotentialet. 

Tabel 2.3

Det kortlagte antal internt drevne servere
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Windows App. 
Servers

E 1.127 X86 (2) Win win 14% 1.127,00 x3950(8)7120NDC 25,00 1.127,00

Windows 
Database Servers

E 118 X86 (4) Win-com win.
ora_
x86

50% 118,00 x3950(4)7120NDC 56,00 56,00

Windows Web 
App. (IIS) Servers

E 162 X86 (2) Win win 6% 162,00 x3950(8)7120NDC 4,75 162,00

Windows Email / 
Notes Servers

E 303 X86 (2) Win win.
exch

30% 303,00 b.HS21(2)3DC&BCH 35,00 35,00

Windows File & 
Print Servers

E 261 X86 (2) Win-sim win 20% 261,00 b.HS21(2)3DC&BCH 20,00 20,00

Windows ERP 
(SAP)

E 130 X86 (2) Win win 30% 130,00 b.HS21(2)3DC&BCH 16,00 16,00

Windows SQL 
Database Servers

E 218 X86 (4) Win-com win.sql 50% 218,00 x3950(4)7120NDC 76,00 76,00

Windows Citrix 
Terminal Servers 

E 305 X86 (4) Win win 30% 305,00 b.HS21(2)3DC&BCH 76,00 76,00

Windows 
Networking 
Infrastructure

E 346 X86 (1) Win-sim win 10% 346,00 x3950(8)7120NDC 6,25 346,00

Windows Systems 
Mgmt. Servers

E 173 X86 (2) Win win 10% 173,00 x3950(8)7120NDC 3,50 173,00

Windows Test & 
Dev. Servers

E 87 X86 (2) Win-sim win 14% 87,00 x3950(8)7120NDC 2,00 87,00

Windows 
Callcenter

E 87 X86 (2) Win win 14% 87,00 x3950(8)7120NDC 2,25 87,00

Windows Linux / 
Netware

E 127 X86 (2) Win win 20% 127,00 x3950(8)7120NDC 4,25 127,00
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Tabel 2.3 (fortsat)

Det kortlagte antal internt drevne servere
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Unix Application 
Servers

E 3 RISC (2) Unix unix/2 50% 3,00 p5+570(16)1.9 0,13 3,00

Unix Database 
Servers

E 7 RISC (4) Unix-
com

unix/4.
ora

80% 7,00 p5+570(16)1.9 1,38 14,00

Unix Web App. 
Servers

E 3 RISC (2) Unix unix/2 20% 3,00 p5+570(16)1.9 0,06 3,00

Unix ERP E 1 RISC (4) Unix unix/2 60% 1,00 p5+570(16)1.9 0,13 1,00

Unix Network 
Servers

E 4 RISC (2) Unix-sim unix/2 20% 4,00 p5+570(16)1.9 0,19 7,00

Unix Systems 
Mgmt. Servers

E 2 RISC (2) Unix unix/2 20% 2,00 p5+570(16)1.9 0,06 2,00

Unix Test & Dev. 
Farm

E 2 RISC (2) Unix-sim unix/2 20% 2,00 p5+570(16)1.9 0,06 2,00

Unix unknown E 2 RISC (2) Unix unix/2 20% 2,00 p5+570(16)1.9 0,06 2,00

Unix Callcenter E 1 RISC (2) Unix unix/2 5% 1,00 p5+570(16)1.9 0,06 1,00

Windows unused E 173 X86 (2) Win-
unused

win 5% 173,00 x3950(8)7120NDC 3,50 173,00

Windows 
unknown

E 87 X86 (2) Win-
unknown

win 14% 87,00 x3950(8)7120NDC 2,25 87,00

Windows & 
VMWare Forklift

E 303 X86 (2) Win-
unknown

win 5% 303,00 forklift 303,00 303,00

Sun Alpha Forklift E 94 RISC (2) Unix unix/2 94,00 forklift 94,00 94,00

4.126 4.126,00 732,00 3.080,00

Kilde: IBM 2008 baseret på Indkøbssekretariatets data fra ministerierne.
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Anbefalet konsolideringsløsning
IBM vurderer, at der kan opnås betydelige stordriftsfordele på serverdriftsområdet. 
Dette realiseres gennem en række effektiviseringstiltag. For det første samles server
driften således at antallet af infrastrukturplatforme reduceres markant og en mere 
effektiv, opdateret teknologi kan anvendes. Det fysiske antal servere reduceres 
ligeledes markant gennem virtualisering, partitionering og funktions sammen
lægning. Herved mindskes forbruget af basisdiske, og der kan gennemføres 
betydelige strøm og pladsbesparelser. 

I	figur	2.4	illustreres	IBM’s	vurdering	af	konsolideringspotentialet	for	de	forskellige	
grupperinger af servere. Den anbefalede løsning er et overordnet estimat, der er 
foretaget på baggrund af en kombination af ministeriernes indberettede data, jf. 
ovenfor, samt IBM’s erfaringstal i forhold til de optegnede itmiljøer. 

Som centrale forudsætninger kan nævnes:

•	 Erfaringsdata	vedrørende	serverfunktionsfordeling	er	benyttet

•	 Kapacitetsberegninger	baseret	på	IDC

•	 Eksisterende	Intel-applikationer	kan	virtualiseres

•	 Der	virtualiseres	på	tværs	af	ministerierne

•	 Virtualiseringsfaktor	i	konsolideret	løsning:

a)	Intel:	60	Logiske	servere	pr.	foreslået	16-processor	kerne	 
(VM-ware	serve,	x3950,	3	GHz,	64	GB	RAM)

b) UNIX: 50 logiske servere pr. forslået 16processor kerne  
(P5-570,	1,9GHz,	128	GB	RAM)
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Konsolideringsfaktorer

Eksisterende løsning Konsolideret løsning Konsolideringsgrad

Total: 4.126 servere Total: 732 servere Total reduktion ~82 pct.

Reduktion ~85 pct.

999 Windows servere
Email, file/Print, ERP /
SAP, Term./Citrix.

147 Blade servere
Email, file/Print, ERP /
SAP, Term./Citrix.

Reduktion ~0 pct.

397 Blandede servere
Forklift: Out of Scope
Eksisterende VM ware,
SUN; Alpha, VAX

397 Blandede servere
Forklift: Out of Scope
Eksisterende VM ware,
SUN; Alpha, VAX

Reduktion ~92 pct.

25 Unix servere
Application, Database,
Web application, ERP /
SAP, Network, Systems
mgmt., Dev. & Test,
Unknown, Callcenter

2 Unix servere
Application, Database,
Web application, ERP /
SAP, Network, Systems
mgmt., Dev. & Test,
Unknown, Callcenter

Reduktion ~60 pct.

336 Windows servere
Database, SQL

132 Rack servere
Database, SQL

Reduktion ~98 pct.

2.369 Windows servere
Application, Web 
application,  Network, 
Systems mgmt., Dev. & 
Test, Callcenter, Linux /
Netware, Unused, Unknown

54 Windows servere
Application, Web 
application,  Network, 
Systems mgmt., Dev. & 
Test, Callcenter, Linux /
Netware, Unused, Unknown

Figur 2.4

IBM’s anbefalede konsolideringsløsning for servere

Kilde: IBM
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2.4   Datagrundlag for storage

Storage er lagring af data. Storagestørrelsen angives i diskforbrug målt  
i TB (tera bytes, dvs. 1012 bytes). 

Det nuværende forbrug af storage
Der er i dag identificeret en storagekapacitet på knap 1.000 TB.

Tabel 2.5

Oversigt over nuværende intern diskkapacitet

Relativ fordeling Logisk desk i TB

Ministerier 2007 Q2

Ministerium 1 0,2 pct. 2

Ministerium 2 2,8 pct. 28

Ministerium 3 2,5 pct. 25

Ministerium 4 13,3 pct. 131

Ministerium 5 10,2 pct. 10

Ministerium 6 1,1 pct. 11

Ministerium 7 30,8 pct. 303

Ministerium 8 1,8 pct. 18

Ministerium 9 0,9 pct. 9

Ministerium 10 0,8 pct. 8

Ministerium 11 0,7 pct. 7

Ministerium 12 1,0 pct. 10

Ministerium 13 3,5 pct. 34

Ministerium 14 1,8 pct. 18

Ministerium 15 0,0 pct. -

Ministerium 16 9,7 pct. 95

Ministerium 17 6,7 pct. 66

Ministerium 18 2,2 pct. 22

Ministerium 19 9,8 pct. 96

Total allokeret disk 100 pct. 983

Kilde: IBM 2008 baseret på Indkøbssekretariatets data fra ministerierne.

 Anbefalet konsolideringsløsning
Det har været IBM’s centrale analyse, at der kan opnås betydelige stordriftsbesparelser 
på storage (disk, bånd og backup). Dette sker gennem en række effektiviserings
tiltag. Eksempelvis kan nævnes opgradering og udnyttelse af ny teknologi, stordrift 
giver mulighed for effektivisering gennem større enterpriseløsninger, udnyttelses
graden kan hæves, der skabes en større overensstemmelse mellem formålet med den 
forbrugte diskplads og den type diskplads, der er behov for. 
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I figur 2.6 illustreres IBM’s vurdering af konsolideringspotentialet for anvendelsen 
af diskplads. Den anbefalede løsning er et overordnet estimat, der er foretaget på 
baggrund af en kombination af ministeriernes indberettede data, jf. ovenfor, samt 
IBM’s erfaringstal i forhold til de optegnede itmiljøer. 

Som forudsætninger kan bl.a. nævnes:

•	 Forudsat	udnyttelsesgrad	i	konsolideret	løsning	på	85	pct.

•	 Forudsat	årlig	kapacitetsvækst	på	40	pct.

•	 Forudsat	årlig	diskprisreduktion	på	30	pct.

•	 Forudsat	RAID5	beskyttelsesniveau

•	 Disk-storage	er	modelleret	som	10.000	RPM

I den anbefalede løsning sker der en konsolidering i antallet af disksystemer,  
fra	mere	end	44	forskellige	til	8	konsoliderede	disksystemer.

Konsolideringsfaktorer

Eksisterende løsning Konsolideret løsning Konsolideringsgrad

Total: >44 disksystemer Total: 8 disksystemer Total reduktion ~82 pct.
Enheder

Total reduktion ~82 pct.

Figur 2.6

IBM’s anbefalede konsolideringsløsning for disksystemer

Kilde: IBM

Diskstorage øer
EMC, HDS, HP, IBM ...

Virtualiseret
entrepriseklasse
diskstorage
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Dette bilag indeholder en liste over de itsystemer, der bør investeres i, for at 
itunderstøtte arbejdsprocesserne i de fremtidige administrative servicecentre.  
På	baggrund	af	mere	uddybende	business	cases	for	hvert	af	systemerne,	vil	det	i	det	
videre arbejde blive vurderet, om de enkelte tiltag bør gennemføres. Der er således 
tale om foreløbige bud på, hvilke itsystemer, der er nødvendige, for at realisere den 
samlede business case og høste de identificerede besparelsespotentialer.
 
Listen	indeholder	en	kort	beskrivelse	af	formålet	med	og	fordelene	ved	de	forskellige	
systemer. Det fremgår ligeledes, om der er behov for at udvikle helt nye systemer, 
eller om der kan tages udgangspunkt i eksisterende standardsystemer.

Tabel 3.1

Oversigt over centrale digitaliseringsinitiativer på lønområdet

System
Nyt system / 
videreudvikling? Beskrivelse af digitaliseringsinitiativ

Digital 
indberetning

Nyt Systemet skal sikre effektive arbejdsgange mellem de servicerede 
institutioner og den centrale enhed vha. standardiserede 
 elektroniske blanketter for indrapportering af alle relevante 
 personale- og løndata. I dag taster eksempelvis studentermed-
hjælpen timer i SLS for at en lønanvisning kan finde sted. Med 
 digital indberetning sendes data fra institutionens tids-
registreringssystem til SLS. Herved effektiviseres arbejds-
processen, og tastefejl som følge af genindtastning minimeres. 

Lokale 
kontroluddata

Eksisterende 
databaser

Skal sikre en optimering af de servicerede institutioners 
 lønkontrol. I dag foretages der en relativt sporadisk kontrol af  
et administrativt fællesskabs lønanvisninger i de servicerede  
institutioner. Med målrettede kontroluddata sikres det, at 
 institutionerne får en bedre mulighed for kontrol af eventuelle  
fejl i lønanvisningen.

Forbedring af 
den eksisterende 
ferie-/fraværs-
løsning

Forbedring af 
eksisterende 
system

Eventuelle variable ydelser i forbindelse med ferieafholdelse 
skal automatisk overføres til SLS f.eks. ferie uden løn. I dag skal 
institutionerne manuelt taste variable ydelser som følge af ferie-/
fraværsregistreringer f.eks. løntræk ved ferie uden løn. Fremover 
overføres ferie-fraværsregistreringer til SLS. 

Optimering af 
grænseflader

Grænseflader 
mellem eksiste-
rende systemer

SLS åbnes for integration med tidsregistrering og andre systemer.

Bilag 3
Digitaliseringsinitiativer
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Tabel 3.2

Oversigt over centrale digitaliseringsinitiativer 
på bogholderi og regnskabsområdet

System
Nyt system / 
videreudvikling? Beskrivelse digitaliseringsinitiativ

Elektroniske 
blanketter

Videreudvikling I dag taster institutionerne deres indmeldinger til fællesskabet  
i blanketter, som fællesskabet efterfølgende indtaster i økonomi-
systemet. Fremadrettet vil blanketterne digitaliseres således at 
data kun tastes én gang. Dermed vil procestiden blive nedbragt 
og omkostningerne falde. 

Navision Stat Konsolidering 
af decentrale 
systemer

I dag eksisterer et stort antal Navision Stat versioner, hvilket  
er dyrt at vedligeholde. Fremadrettet vil antallet af Navision Stat 
versioner blive konsolideret. Det betyder færre Navision Stat 
 versioner og billigere vedligeholdelse.

Indkøbssystem  I dag er kreditorprocessen kun delvist systemunderstøttet,  
hvilket øger mængden af manuelle arbejdsgange. Fremadrettet 
vil et fælles statsligt indkøbssystem blive udrullet i staten og de 
manuelle arbejdsgange knyttet til kreditorprocessen bliver ned-
bragt. Dermed frigøres tid og ressourcer, dvs. omkostningerne 
nedbringes.

ØS LDV Nyt - 
Videreudvikling 
af Navision

I dag er der en række forskellige datavarehusløsninger, hvilket 
vanskeliggør standardisering af ledelsesinformation. Fremover  
vil udrulningen af ØS LDV øge muligheden for standardisering af 
ledelsesinformation og dermed øge kvaliteten i den statslige 
ledelsesinformation.

Tidsregistrerings-  
 system*

 Der indføres et centralt tidsregistreringssystem, der kan varetage 
alle processer inden for ferieadministration, sygdomsadministration 
og arbejdstidsadministration og som alle medarbejdere i staten 
kan tilgå. Med et centralt system sikres fremtidige integrationer 
og centrale udviklingstiltag. Det centrale tidsregistreringssystem 
integreres til SLS, ØS LDV og Navision stat.

Budgetmodul til 
LDV

Nyt - 
Videreudvikling 
af Navision

Simulering af investeringer /investeringsplanlægning.

*Udgifter til tidsregisteringssystemet er i business casen fordelt med 50 pct. på områderne: Bogholderi og Regnskab og Lønområdet.
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Tabel 3.3

Oversigt over centrale digitaliseringsinitiativer på rejseområdet

System
Nyt system / 
videreudvikling? Beskrivelse af digitaliseringsinitiativer

Rejse-
administrativt 
system

Standardsystem 
med tilpasninger 
(Udlicitering)

Der skal anskaffes et rejseadministrativt system, som kan 
 understøtte både rejsebestillingsdelen og den individuelle 
 rejseafregning frem til selve betalingen. De manuelle processer 
bliver systemunderstøttet. Integration til økonomisystemet  
er en fordel og en standardiseret måde at gøre det på.

 



44 A D M I N I S T R A T I V E  S E R V I C E C E N T R E  I  S T A T E N

BILAG 3 Digitaliseringsinitiativer

Tabel 3.4

Oversigt over centrale digitaliseringsinitiativer på it-området

System
Nyt system / 
videreudvikling? Beskrivelse af digitaliseringsinitiativer

Servicedesk Nyt system  
(indkøb af  
standardsystem)

Servicedesksystemet er brugernes indgang til it-servicecentret  
og en forudsætning for at kunne yde central support til decentrale 
brugere.

Bruger 
administration

Nyt system  
(indkøb af  
standardsystem)

Brugeradministrationssystemet er forudsætning for at  
centralisere brugeradministration. Estimering omfatter også  
indkøb af Quest ARS-løsning (inkl. tilpasset brugerinterface,  
der fx. muliggør høj grad af selvbetjening). 

Fejfinding Standardsystem Fejfindingssystemer benyttes til at udføre fejlprocedurer på  
applikationer, dvs. spore og udbedre fejl. Fejlfindingssystem  
er en nødvendig del af servicecenter-setup’et. 

Backup-
systemer

Standardsystem Back-up systemer kan alt efter organisatorisk indretning placeres  
i it-servicecentret. Back-up er typisk outsourcet, men skal stadig 
anskues som en del af det samlede it-setup for service- og  
driftscentret. Estimater er endnu ikke fremskaffet. 

Voice 
recognition

Standardsystem Voice recognition-system er en ekstra-applikation, som  
integreres til servicedesken/servicedeskens telefonsystem og 
understøtter registreringen i servicedesken. Applikationen øger 
sikkerhed samt effektiviserer registreringsprocedurer ml.  
servicecenter og bruger. Systemet er implementeret i Forsvaret. 

Telefoni Standardsystem Etablering af call-center i it-servicecentret. Der stilles specielle 
krav til det interne telefonisystem for servicecentret, som altså 
adskiller sig fra den telefoniaftale man ellers har i myndighederne. 
Servicedesk-telefonisystemet er en nødvendig del af det samlede 
it-setup for it-servicecentret. 

Fjern-
overtagelse

Standardsystem Fjernovertagelse er den funktionalitet/applikation, der gør 
 servicecenter-medarbejdere i stand til at at overtage brugernes 
pc’ere og herved installere og yde fejlfinding digitalt. Systemet  
er en nødvendig del af det samlede it-setup for it-servicecentret. 

Udrulning Standardsystem Udrulningssystemer / deploymentsystemer anvendes af  
it- servicecentret til versionsudrulning og installation af nye 
 programmer på brugernes pc’ere. Systemet er en nødvendig  
del af det samlede it-setup for it-servicecentret. 

Intranet Standardsystem Intranet / brugerinterface. Er den applikation, som ”lægges ned 
over servicedesksystemet”, således at slutbrugere kan tilgå 
 systemet. Forsvaret har eksempelvis udviklet et interface, der i høj 
grad understøtter selvbetjening, og dermed er effektiviserende for  
it-afdelingerne. Effektiviseringsmulighederne og omkostningerne 
hertil taget i betragtning, anskues brugerinterfacet som en 
 nødvendig del af det samlede it-setup for it-servicecentret. 
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Tabel 3.4 (fortsat)

Oversigt over centrale digitaliseringsinitiativer på it-området

System
Nyt system / 
videreudvikling? Beskrivelse af digitaliseringsinitiativer

Bruger-
håndterings 
system

Standardsystem Der indføres et centralt brugerhåndteringssystem, som fuldt  
eller semiautomatisk kan understøtte mange af de koordinerende 
og transaktionstunge aktiviteter i forbindelse med, at en  
medarbejder tiltræder eller fratræder. Systemet benyttes  
samtidig til at opdatere stamdata og varetage registrering  
af udleverede effekter og abonnementer. Systemet integreres 
med SLS samt Navision Stat.
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Tabel 3.5

Oversigt over centrale digitaliseringsinitiativer på personaleområdet*

System
Nyt system / 
videreudvikling? Beskrivelse af digitaliseringsinitiativer

HR-portal Nyt Med henblik på at sikre en brugerorienteret sammenhæng i 
de digitale systemer, værktøjer og standardskabeloner mv., som 
 tilvejebringes, undersøges etableringen af en HR-portal, der kan 
give den enkelte personalemedarbejder og HR-professionelle en 
samlet indgang til alle relevante værktøjer samt til en vidensbank, 
der indeholder best practice, eksempler, cirkulærer, nyheder mv. 
HR-portalen kan fungere som en samlet præsentationsmæssig 
ramme for de digitaliseringsinitiativer, som allerede findes, og 
for de initiativer, som fremover gennemføres.

Rekrutterings-
system

Nyt system 
(indkøb af 
standardsystem)

Indførelse af et rekrutteringssystem, der kan tilpasses til de  
lokale personaleafdelingers behov og ønsker. Systemet kan skabe 
overblik over rekrutteringsprocessen og varetage de transaktions-
tunge og tidskrævende aktiviteter i processen, f.eks. udsendelse 
af kvitteringssvar. Systemet kan med fordel stilles til rådighed for 
de decentrale personaleafdelinger, der via systemet opretter  
stillingsannoncer, annoncerer disse og planlægger processen. 
Systemet muliggør selvbetjeningsløsninger for ansøgerne, idet  
de selv registrerer stamdata, uploader filer mv. 

Barselssystem Nyt Indførelse af et barselssystem, der understøtter den decentrale 
behandling af barselssager gennem workflow med automatiske 
notifikationer. Herved sikres, at refusion indhentes rettidigt og  
de nødvendige integrationer for en mere effektiv barsels-
administration sikres. Ydermere udvikles en barselsberegner,  
der kan beregne konsekvensen af forskellige orlovsvalg. 
Beregneren understøtter både personalemedarbejderne og  
de kommende forældre, som er ansatte i staten.

Personale-
administrativt 
system (PAS)

Nyt system 
(indkøb af 
standardsystem)

Indførelse af et centralt personaleadministrativt system (PAS),  
der indeholder en digital personalesag på hver medarbejder i 
 staten. Et PAS kan give let adgang til al viden om den enkelte 
medarbejder, som f.eks. placering, løn, CV, udleverede effekter, 
kompetencer, ønsker til kompetenceudvikling og nye udfordringer 
etc. Ligeledes kan systemet give let adgang til oplysninger og 
 statistik om virksomheden og de organisatoriske enheder, som  
f.eks. telefonlister og lønforbrug pr. enhed. Et PAS vurderes at 
lette og effektivisere personaleadministrationen og understøtte 
genbrug af data, eksempelvis ved personaleflytninger mellem 
statslige institutioner.

* Der skal udarbejdes yderligere analyser for at fastslå i hvilket omfang digitaliseringsinitiativerne på personaleområdet skal  gennemføres. 

De nævnte digitaliseringsinitiativer bygger på de foreløbige analyser.
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Dette bilag indeholder en liste over de 175 virksomheder, der omfattes af analysen 
af de administrative servicecentre. 

Data i business casen bygger på indberetninger fra 96 af disse virksomheder. 
Tabellen viser, hvilke virksomheder, der har indberettet data til undersøgelsen.  
De øvrige virksomheder er identificeret ud fra centrale statslige udtræksmuligheder. 

I tabellen er virksomhederne fordelt efter de ressortafgrænsninger, der var gældende 
på undersøgelsestidspunktet, det vil sige 1. halvår 2007. 

Tabel 4.1

Omfattede virksomheder 

Virksomhed Ministerium Indrapporteret

Arbejdsdirektoratet Beskæftigelsesministeriet X

Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet X

Arbejdsmiljøinstituttet Beskæftigelsesministeriet

Arbejdsskadestyrelsen Beskæftigelsesministeriet X

Arbejdstilsynet Beskæftigelsesministeriet X

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet, Departementet Beskæftigelsesministeriet X

Beskæftigelsesministeriets 
Administrations Center

Beskæftigelsesministeriet X

Beskæftigelsesministeriets IT Beskæftigelsesministeriet X

Finansministeriet, Departementet Finansministeriet X

Personalestyrelsen Finansministeriet X

Slots- og Ejendomsstyrelsen Finansministeriet X

Økonomistyrelsen Finansministeriet X

Beredskabsstyrelsen Forsvarsministeriet X

Farvandsvæsenet Forsvarsministeriet X

Forsvarets Efterretningstjeneste, 
Forsvarsstaben, DDIS

Forsvarsministeriet

Forsvarets Interne Revision Forsvarsministeriet

Forsvarskommandoen Forsvarsministeriet X

Forsvarsministeriet, Departementet Forsvarsministeriet X

Militærnægteradministrationen Forsvarsministeriet

CPR-administrationen Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Den Centrale Videnskabsetiske Komité Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Det Etiske Råd Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Det Kommunale Evalueringsinstitut Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

EPJ-organisation Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
Departementet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Lægemiddelstyrelsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Patientklagenævnet Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Bilag 4
Omfattede virksomheder
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BILAG 4 Omfattede virksomheder 

Tabel 4.1 (fortsat)

Omfattede virksomheder 

Virksomhed Ministerium Indrapporteret

Patientskadeankenævnet Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Statens Institut for Folkesundhed Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Statens Serum Institut Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Statsforvaltningerne Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Sundhedsstyrelsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Videns- og forskningscenter 
for alternativ behandling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet X

Civilstyrelsen Justitsministeriet X

Datatilsynet Justitsministeriet

Domstolsstyrelsen Justitsministeriet X

Justitsministeriet, Departementet Justitsministeriet X

Kriminalforsorgen Justitsministeriet X

Politi og Anklagemyndighed Justitsministeriet X

Retslægerådet Justitsministeriet X

Kirkeministeriet, Departementet Kirkeministeriet X

Arkitektskolen i Århus Kulturministeriet

Biblioteksstyrelsen Kulturministeriet X

Charlottenborg Udstillingsbygning Kulturministeriet

Danish Crafts (Informationscenter 
for dansk kunsthåndværk)

Kulturministeriet

Danmarks Biblioteksskole Kulturministeriet

Danmarks Blindebibliotek Kulturministeriet

Danmarks Design Skole Kulturministeriet

Danmarks Kunstbibliotek Kulturministeriet

Dansk Folkemindesamling Kulturministeriet

Dansk Landbrugsmuseum Kulturministeriet

Dansk Sprognævn Kulturministeriet

Den Danske Filmskole Kulturministeriet

Den Hirschsprungske Samling Kulturministeriet

Departementet for Kulturministeriet Kulturministeriet X

Det Danske Filminstitut Kulturministeriet

Det Fynske Musikkonservatorium Kulturministeriet

Det Jyske Musikkonservatorium Kulturministeriet

Det Kgl. Danske Kunstakademis 
Arkitektskole

Kulturministeriet

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Kulturministeriet

Det Kongelige Akademi for de Skønne 
Kunster

Kulturministeriet

Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek 
og Københavns Universitetsbibliotek

Kulturministeriet

Det Kongelige Teater og Kapel Kulturministeriet
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Tabel 4.1 (fortsat)

Omfattede virksomheder 

Virksomhed Ministerium Indrapporteret

Glas- og Keramikskolen Kulturministeriet

Jagt- og Skovbrugsmuseet Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet X

Kulturministeriets Administrationscenter Kulturministeriet

Kunstakademiets Billedkunstskoler Kulturministeriet

Kunstakademiets Konservatorskole Kulturministeriet

Kunststyrelsen Kulturministeriet X

Medierådet for Børn og Unge Kulturministeriet

Mediesekretariatet Kulturministeriet

Nationalmuseet Kulturministeriet

Nordjysk Musikkonservatorium Kulturministeriet

Ordrupgaard Kulturministeriet

Rytmisk Musikkonservatorium Kulturministeriet

Statens Arkiver, Rigsarkivet Kulturministeriet X

Statens Forsvarshistoriske Museum Kulturministeriet

Statens Museum for Kunst Kulturministeriet

Statens Teaterskole Kulturministeriet

Statens Værksteder 
for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus

Kulturministeriet

Statsbiblioteket 
og Statens Avissamling i Århus

Kulturministeriet

Vestjysk Musikkonservatorium Kulturministeriet

Center for Koncernforvaltning Miljøministeriet X

Danmarks Miljøportal 
- Digital miljøforvaltning

Miljøministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Danmarks og Grønlands 
Geologiske Undersøgelser

Miljøministeriet

Institut for Miljøvurdering Miljøministeriet

Kort- og Matrikelstyrelsen Miljøministeriet X

Lokale Miljøopgaver for Miljøstyrelsen Miljøministeriet

Lokale Miljøopgaver 
for Skov- og Naturstyrelsen

Miljøministeriet

Miljøministeriet, Departementet Miljøministeriet X

Miljøministeriets Nævn og Råd Miljøministeriet

Miljøstyrelsen Miljøministeriet X

Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriet X

Børneråddet Ministeriet for Familie- 
og Forbrugeranliggender

X

Danmarks Fødevareforskning Ministeriet for Familie- 
og Forbrugeranliggender
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BILAG 4 Omfattede virksomheder 

Tabel 4.1 (fortsat)

Omfattede virksomheder 

Virksomhed Ministerium Indrapporteret

Familiestyrelsen Ministeriet for Familie- 
og Forbrugeranliggender

X

Forbrugerstyrelsen Ministeriet for Familie- 
og Forbrugeranliggender

X

Fødevarestyrelsen Ministeriet for Familie- 
og Forbrugeranliggender

X

Min. f. F.F., Departementet Ministeriet for Familie- 
og Forbrugeranliggender

X

Flygtningenævnet Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration, Departementet

Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration

X

Udlændingestyrelsen Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration

X

Danmarks Fiskeriundersøgelser Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri

Danmarks Jordbrugsforskning Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevare Erhverv Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri

X

Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri

X

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri, Departementet

Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri

X

Plantedirektoratet Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri

X

Akkrediteringsinstitutionen Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

Danmarks Rumcenter Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

Dansk Dekommissionering Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

Det Administrative Bibliotek Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

X

Forskningscenter Risø Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

IT- og Telestyrelsen Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

X

Rektorkollegiets Sekretariat Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

Studenterrådgivningen administrationen Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

X
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Tabel 4.1 (fortsat)

Omfattede virksomheder 

Virksomhed Ministerium Indrapporteret

Videnskabsministeriet, departementet Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling

X

Landsskatteretten Skatteministeriet X

Skatteministeriet, Departementet § 9 Skatteministeriet X

Told · Skat § 9 Skatteministeriet X

Den Sociale Ankestyrelse Socialministeriet X

Den Sociale Sikringsstyrelse Socialministeriet X

Kennedy Centret Socialministeriet

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Socialministeriet

Socialforskningsinstituttet Socialministeriet

Socialministeriet, Departementet Socialministeriet X

Styrelsen for Social Service Socialministeriet X

Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet

Rigsombudsmanden på Færøerne Statsministeriet

Statsministeriet, Departementet Statsministeriet

Auditøren under Trafikministeriet Transport- og Energiministeriet

Banedanmark Transport- og Energiministeriet X

Danmarks Meteorologiske Institut Transport- og Energiministeriet X

Danmarks Transport Forskning Transport- og Energiministeriet

Danmarks Vej- og Bromuseum Transport- og Energiministeriet

Det Administrative Fællesskab under 
Transport- og Energiministeriet (DAF)

Transport- og Energiministeriet

Energistyrelsen Transport- og Energiministeriet X

Færdselsstyrelsen Transport- og Energiministeriet X

Havarikommissionen for civil luftfart Transport- og Energiministeriet

Kommissarius ved statens 
ekspropriationer i Jylland

Transport- og Energiministeriet

Kommissarius ved statens 
ekspropriationer på øerne

Transport- og Energiministeriet

Kystdirektoratet Transport- og Energiministeriet X

Naviair Transport- og Energiministeriet X

Statens Luftsfartsvæsen Transport- og Energiministeriet X

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger Transport- og Energiministeriet X

Transport- og Energiministeriet, 
Departementet

Transport- og Energiministeriet X

Vejdirektoratet Transport- og Energiministeriet X

Dansk Center for Internationale 
Studier og Menneskerettigheder

Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet X

Cirius Undervisningsministeriet X

Danmarks Evalueringsinstitut Undervisningsministeriet X
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Tabel 4.1 (fortsat)

Omfattede virksomheder 

Virksomhed Ministerium Indrapporteret

Danmarks Journalisthøjskole Undervisningsministeriet X

Dansk Center for Undervisningsmiljø Undervisningsministeriet X

Sorø Akademis Skole Undervisningsministeriet X

Statens Pædagogiske Forsøgscenter Undervisningsministeriet

Styrelsen for Evaluering og 
Kvalitetsudvikling af Grundskolen

Undervisningsministeriet X

SU-styrelsen Undervisningsministeriet X

Undervisningsministeriet, Departementet Undervisningsministeriet X

UNI-C, Danmarks edb-center 
for uddannelse og forskning

Undervisningsministeriet X

Danmarks Statistik Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Det Økonomiske Råd Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Finanstilsynet Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Koncern IT Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Koncern Økonomi Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Konkurrencestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Patent- og Varemærkestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Sikkerhedsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Søfartsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet X

Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
Departementet

Økonomi- og Erhvervsministeriet X
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