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Indledning 

I moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er der igangsat en analyse af kommunernes processer og 

organisering på løn- og bogholderiområdet. Analysen er gennemført af konsulentfirmaerne Boston 

Consulting Group og Struensee & Co.  

Formålet med analysen var at kortlægge løn- og bogholderifunktioner, identificere de mange 

forbedringsprojekter, som kommunerne allerede har gennemført, til inspiration for de øvrige kommuner 

samt udregne økonomiske potentialer baseret på initiativer i kommunerne. Som en del af analysen er 

nærværende implementeringskatalog blevet udformet. 
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Implementeringskataloget beskriver 16 initiativer, som forskellige kommuner har igangsat for at optimere 

deres løn- og bogholderifunktioner. De beskrevne initiativer tager således udgangspunkt i cases, der er 

gennemført og grundigt beskrevet i case-kommunerne. Formålet med kataloget er at inspirere til det 

fortsatte arbejde med optimeringer af løn- og bogholderifunktioner. 

Kommunerne har forskellige udgangspunkter i forhold til effektivisering af løn og bogholderi. Kataloget er 

derfor tænkt som et inspirationskatalog til brug for den enkelte kommunes arbejde med effektivisering af 

opgavevaretagelsen med afsæt i de forudsætninger, der gør sig gældende i kommunen. 

 

ANALYSENS METODISKE TILGANG 

De 16 initiativer, der beskrives i implementeringskataloget, er forankret i input og konkrete initiativer fra 

case-kommunerne. Konkret er der blevet foretaget interviews i og afholdt workshop med ti case-

kommuner, der både har størrelsesmæssig og geografisk spredning. Derudover er der blevet udsendt et 

spørgeskema til samtlige kommuner for at sikre, at væsentlige parametre som organisering, kvalitet og 

robusthed kan kortlægges for alle kommuner. I alt har 87 kommuner (89%) besvaret spørgeskemaet, 

hvilket må betragtes som en høj svarprocent. Endeligt er der foretaget interviews og øvrig dataindsamling 

fra Statens Administration, Udbetaling Danmark og private leverandører af opgavevaretagelsen på 

lønområdet. Beskrivelserne af initiativerne er valideret af case-kommunerne. 

 

KARAKTERISTIKA VED LØN OG BOGHOLDERI I KOMMUNERNE 

Løn og bogholderi er karakteriseret ved arbejdsprocesser, som ofte er transaktionstunge, da fx mange 

lønindberetninger eller fakturaer skal håndteres fra forskellige institutioner og kan passere gennem mange 

hænder undervejs. Samtidig er processerne forholdsvis standardisérbare, da opgaverne er relativt ens på 

tværs af kommunegrænser. Endeligt kræver visse processer inden for løn og bogholderi i kommunerne 

specialiseret viden – fx om overenskomstforhold eller konteringspraksis.  

Flere kommuner kortlægger, standardiserer og optimerer deres væsentligste processer inden for løn og 

bogholderi. Det sker blandt andet for at arbejde så effektivt som muligt og for at øge robustheden i tilfælde 

af fx sygdom. 

En markant udvikling inden for løn og bogholderi er de nye muligheder, der skabes gennem øget 

digitalisering og udbredelse af nye løsninger som robotteknologi. Kommunerne har i høj grad fokus på at 

udnytte de nye løsninger til at optimere opgavevaretagelsen. Konkret søger kommunerne at undgå 

dobbelttastninger og manuelle arbejdsgange, samt simplificere arbejdsgangene mest muligt. Det sker 

blandt andet, når kommuner udskifter eller udvikler deres løn- og/eller økonomisystem, eller når 

kommuner begynder at anvende mobile løsninger til at indberette data. Udbredelsen af disse løsninger, 

samt videreudviklingen mod større grad af brugervenlighed, kan underbygge tendensen til at arbejde 

smartere de kommende år. 

Overordnet organiserer kommunerne i varierende grad løn og bogholderi på tre niveauer: centralt med et 

løn- og økonomikontor (kan være en eller to enheder), decentralt på de enkelte institutioner (fx skoler, 

børnehaver og ældrecentre), samt på et mellemniveau. Dette mellemniveau dækker bl.a. over ordninger, 

hvor de administrative medarbejdere samles i ét administrativt fællesskab på tværs af decentrale 

institutioner. 
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ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER 

Kommunernes løn- og bogholderifunktioner er som en del af analysen blevet kortlagt ud fra 

spørgeskemaundersøgelsen og interviews i case-kommunerne. Kortlægningen viser, at der i kommunerne 

er stort fokus på at sikre smart og effektiv opgavevaretagelse af løn- og bogholderifunktionerne. Nedenfor 

gennemgås de seks væsentligste trends fra kortlægning. Trendsene er struktureret omkring de tre håndtag 

– simplificering og optimering, automatisering og organisering. Den første trend omhandler simplificering 

og optimering, de to næste omhandler automatisering, mens de tre sidste omhandler organisering. 

 

1. Kommunerne bruger standardiserede opgavebeskrivelser for at understøtte og forbedre 

opgaveløsningen: Kommunerne arbejder i vid udstrækning med standardiserede 

opgavebeskrivelser. Disse kan simplificere og optimere arbejdsgangene, reducere behovet for 

support til decentrale enheder, samt øge robustheden i opgavevaretagelsen. 

 

2. Kommunerne udnytter mulighederne i nye IT-systemer inden for løn til at undgå 

dobbelttastninger: Kommunerne har fokus på at udnytte nye muligheder inden for IT-systemer for 

at undgå dobbelttastninger og manuelle arbejdsgange på lønområdet. Kortlægningen indikerer, at 

brugen af disse IT-systemer kan øge produktiviteten for medarbejdere centralt og decentralt i 

lønfunktionerne. Fx kan brugen af en app fremfor blanket til at registrere fravær spare tid ved at 

dobbelttastning undgås. 

 

3. Kommunerne udnytter automatisering inden for bogholderi til at undgå manuelle arbejdsgange: 

Kommunerne har fokus på at lette arbejdsgange ved at automatisere og forsimple processer på 

bogholderiområdet. Fx benytter ca. 40% af kommunerne i varierende grad automatisk kontering 

for i gennemsnit 7% af de samlede fakturaer. Kortlægningen gennem spørgeskemaet viser, at 

anvendelsen af automatiserede løsninger kan øge produktiviteten både centralt og på 

mellemniveau. Derudover er det i flere interviews indikeret, at der også decentralt kan 

effektiviseres gennem automatisering. Idet flere automatiseringstiltag er under udvikling, kan det 

forventes, at udbredelsen og potentialet herved vil vokse. 

 

4. Der er observeret positive effekter hos kommuner, der vælger at centralisere visse opgaver inde 

for løn og bogholderi: Erfaringer fra fx Aalborg og Ringkøbing-Skjern viser, at der er potentiale ved 

at centralisere visse løn- og bogholderiopgaver inden for kommunen. Resultaterne fra 

spørgeskemaet samt interviews med case-kommunerne peger på, at flere kommuner er decentral 

organiserede og at der ikke er en entydig tendens mod centralisering af opgavevaretagelsen. 

 

5. Brug af specialisering i opgavevaretagelsen, fx gennem centralisering til mellemniveau, har øget 

kvaliteten: Kortlægning gennem spørgeskemaet viser, at brugen af et organisatorisk mellemniveau 

har en positiv effekt på kvaliteten i opgavevaretagelsen for både løn og bogholderi. Flere 

kommuner har allerede etableret mellemniveauer – fx ved at små institutioner går sammen om at 

ansætte en administrativ medarbejder. Der er dog stadigvæk mulighed for at udbrede brugen af 

mellemniveau yderligere, idet hhv. 55% og 35% af kommunerne rapporterer et mellemniveau for 

løn hhv. bogholderi. 
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Flere case-kommuner vurderer, at centralisering fra decentralt niveau til mellemniveau øger 

medarbejderspecialiseringen, hvilket forbedrer kvaliteten af løsningen af de administrative 

opgaver, reducerer tid brugt pr. opgave og frigiver institutionsledernes tid til andre opgaver.  

 

6. Stordrift eksisterer inden for kommunerne med mulighed for yderligere stordrift uden for 

kommunerne: Kortlægningen viser, at der eksisterer stordriftsfordele inden for kommunerne for 

både løn og bogholderi.1 Således er større kommuner relativt mere produktive end mindre 

kommuner.2 Dette fund underbygger muligheden for at opnå stordrift ved centralisering indenfor 

kommunen jf. trend 4 og 5 – men også ved funktionelt samarbejde på tværs af kommuner. Et 

funktionelt, tværkommunalt samarbejde om løn og bogholderi eksisterer ikke i dag. Samtidig er 

outsourcing af lønfunktionen kun anvendt i to kommuner, og markedsanalyse viser, at markedet 

for varetagelse af løn og bogholderi har meget få aktører. 

 

Ud fra interviewene i case-kommunerne er der identificeret 16 initiativer til forbedring af kommunernes 

løn- og bogholderifunktioner. Initiativerne placeres under de tre overordnede håndtag – Simplificering og 

optimering, Automatisering og Organisering – som vist i Figur 1. 

 

Figur 1: Oversigt over de 16 initiativer fordelt på tre håndtag 

 

                                                           
1
 Kortlægningen af ressourceforbrug og produktivitet i kommunerne har fokuseret på ressourcer centralt og på 

mellemniveau. Ansatte på de decentrale institutioner beskæftiget med løn- og bogholderi (fx en skole, en 
daginstitution, et ældrecenter) er ikke omfattet. Dette valg var truffet ud fra en samlet betragtning omkring den 
usikkerhed og det arbejde, der er forbundet med at opgøre det decentrale ressourceforbrug på institutionerne. 
2
 Produktivitet for lønområdet opgøres i antal lønregistre pr. årsværk i lønfunktionen. For bogholderi opgøres det som 

antal håndterede fakturaer pr. årsværk i bogholderifunktionen. 



 

 
 

 

 

IMPLEMENTERINGSKATALOGETS OPBYGNING 

Implementeringskataloget er opdelt i tre dele, svarende til de tre håndtag. Første del indeholder initiativer 

relateret til simplificering og optimering af arbejdsgange. Anden del indeholder initiativer relateret til 

teknologiske løsninger og IT-systemer. Tredje del omhandler initiativer relateret til organiseringen af løn- 

og bogholderifunktionerne. 

For hvert initiativ beskrives formål, fordele og ulemper. Derudover vil initiativet blive underbygget af 

konkrete eksempler på implementering i kommuner, der har erfaringer med det pågældende initiativ. 

Inden for lønområdet er der særligt fokus på initiativer, der påvirker arbejdsgangene for lønudbetaling (fra 

datafødsel til efterbehandling) og ændringer i medarbejderes stamdata. 

Inden for bogholderiområdet er der særligt fokus på initiativer relateret til processen for fakturabehandling 

i forbindelse med indkøb.  
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Sammenfatning 
Implementeringskataloget gennemgår 16 

initiativer, der er identificeret i kommunerne. For 

hvert initiativ er der en beskrivelse, en 

gennemgang af fordele og ulemper og konkrete 

eksempler på implementeringen fra kommuner. 

Her følger en kort oversigt over de 16 initiativer. 

 

Initiativ 1: Processtandardisering (side 8) 

Beskriver fordelene ved at kortlægge, 

standardisere og optimere arbejdsgange. Blandt 

disse er økonomisk potentiale, mulig forbedring 

af kvalitet i opgaveløsning og øget robusthed i 

opgavevaretagelsen ved fx. sygdom 

 

Initiativ 2: Anvendelse af KPI’er (side 14) 

Beskriver fordelene ved at anvende mål- og 

resultatstyring, KPI’er, til at følge op på 

varetagelse af løn- og bogholderiopgaver. Det kan 

eksempelvis være kvalitetsmål og mål for 

behandlingstiden af givne opgavetyper 

 

Initiativ 3: Intet krav om registrering af 

varemodtagelse (side 16) 

Beskriver, hvordan der kan spares tid under 

konteringsprocessen, hvis kommunen indfører 

regler om ikke at varemodtage for alle eller nogle 

fakturaer. Det kan eksempelvis ske ud fra en 

risikoanalyse af fakturaer med mindre beløb 

 

Initiativ 4: Simplificering af kontoplan (side 19) 

Beskriver, hvordan en simplere kontoplan 

potentielt kan lede til højere kvalitet i konteringer 

grundet de færre valgmuligheder. 

 

Initiativ 5: Vidensdeling internt i kommunen og 

på tværs af kommuner (side 22) 

Beskriver fordele ved vidensdeling og giver 

eksempler på, hvordan case-kommuner 

vidensdeler internt og på tværs af kommuner. 

Det sker eksempelvis ved nyhedsbreve internt i 

kommunen ved opdateringer i relevante løn- og 

bogholderisystemer 

 

Initiativ 6: Forsimpling af lokalaftaler (side 23) 

Beskriver, hvordan en strømlining og reduktion i 

mængden af lokalaftaler/forhåndsaftaler kan lede 

til simplere arbejdsgange. Dette vil særligt kunne 

spare tid i forbindelse med ansættelsesprocessen 

 

Initiativ 7: Digitalisering af time- og 

fraværsregistrering (side 25) 

Beskriver, hvordan der kan spares tid decentralt, 

ved at medarbejderne selv indtaster deres timer, 

overarbejdstimer, fravær og kørsel direkte i 

lønsystemet. Det kan også øge kvaliteten af data 

relativt til indtastninger på blanketter 

 

Initiativ 8: Digitalisering af ændringer i stamdata 

(side 29) 

Beskriver, hvordan dobbelttastning kan undgås 

centralt ved, at lederen eller den administrative 

medarbejder registrerer ændringer i 

medarbejderstamdata direkte i lønsystemet. 

Initiativet kan derfor både frigøre tid og lede til 

øget kvalitet i opgaveløsningen, da data ikke skal 

tastes flere gange 

 

Initiativ 9: Kompatible IT-systemer (side 31) 

Beskriver fordelen ved, at der centralt og 

decentralt anvendes IT-systemer, der automatisk 

overfører data til hinanden. Dette initiativ 

mindsker antallet af manuelle indtastninger, 

hvilket kan lede til øget kvalitet på de relevante 

sagstyper 
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Initiativ 10: Automatisering af fakturakontering 

(side 34) 

Beskriver, hvordan det er muligt for kommuner at 

automatisere kontering og betaling af faste 

fakturaer enten via fakturaplaner eller 

betalingsplaner. Alternativet er en manuel 

behandling af hver enkelt faktura. Forskellen 

mellem fakturaplaner og betalingsplaner 

beskrives 

 

Initiativ 11: Automatisk afstemning (side 39) 

Beskriver, hvordan det er muligt at anvende IT-

løsninger til at foretage dele af 

afstemningsopgaven. Der er flere forskellige 

værktøjer til dette, fx anvendelse af 

robotteknologi, hvilket beskrives i initiativet 

 

Initiativ 12: Systemunderstøttet ledelsestilsyn 

(side 41) 

Beskriver, hvordan IT-løsninger kan være 

tidsbesparende centralt og decentralt ift. at 

foretage ledelsestilsyn. Det er både relevant på 

løn og bogholderiområdet, hvor tilsyn med hhv. 

udbetalt løn og kontering kan kræve mange 

ressourcer ved manuelle processer 

 

Initiativ 13: Systemintegration ved robotter  

(side 43) 

Beskriver muligheden for at bruge robotter til at 

flytte information mellem to IT-systemer eller 

overtage standardiserede manuelle 

arbejdsgange, der ikke kræver subjektive 

vurderinger. Initiativet beskriver, hvordan 

robotter kan være med til at frigøre tunge 

manuelle processer 

 

Initiativ 14: Konsolidering inden for kommunen 

(side 45) 

Beskriver 3 måder, hvorpå kommunen kan opnå 

gevinster ved at samle opgaver. Første måde er 

ved at decentrale institutioner går sammen om at 

skabe et administrativt center eller ansætte en 

administrativ medarbejder til varetagelse af deres 

løn- og bogholderifunktioner. Anden måde er ved 

at eventuelle centrale kontorer på 

forvaltningsniveau lægges sammen til ét centralt 

kontor i kommunen (dette kan ske både for løn 

og bogholderi). Tredje måde er ved at 

centralisere bogholderiopgaverne, således at 

disse foretages centralt i stedet for decentralt på 

institutionerne. 

 

Initiativ 15: Tværkommunalt samarbejde (side 

55) 

Beskriver muligheden for, at kommuner går 

sammen i tværkommunale enheder, der 

varetager de centrale opgaver forbundet med løn 

og bogholderi på tværs af kommunerne. Der er 

her tale om egentlige funktionelle samarbejder, 

hvor opgaverne løses i større enheder for flere 

kommuner 

 

Initiativ 16: Udbud af lønadministrationen  

(side 63) 

Beskriver muligheden for at udbyde de centrale 

opgaver forbundet med lønfunktionerne til en 

privat leverandør. Kommunernes tidligere 

erfaringer med at udlicitere lønadministrationen 

bliver også beskrevet
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Simplificering og optimering 

Interview med case-kommunerne viser, at flere kommuner er opmærksomme på at forbedre deres 

processer via standardisering, simplificering og optimering. Forøget kvalitet og mindsket sårbarhed nævnes 

som væsentlige grunde til simplificerings- og optimeringsinitiativer. 

Særligt nævner flere kommuner at have kortlagt arbejdsgangene centralt, så der er gennemsigtighed 

omkring, hvordan opgaver varetages. Medarbejderne kan således overtage hinandens arbejdsgange i 

tilfælde af sygdom eller andet fravær. Analysens kortlægning viser, at over 80% af kommunerne har 

udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser for varetagelsen af de væsentligste processer på løn- og 

bogholderiområdet.  

På bogholderiområdet har nogle kommuner valgt at forenkle arbejdsgangene markant ud fra en vurdering 

af væsentlighed og risiko. Dette har for eksempel givet udslag i, at nogle kommuner ikke registrerer 

varemodtagelse for alle fakturaer. Andre kommuner har valgt at simplificere deres kontoplan. Det er sket 

ud fra en vurdering af, at simplere konteringsmuligheder vil øge kvaliteten af konteringen og spare tid 

decentralt.  

Nedenfor listes seks initiativer relateret til simplificering og optimering af arbejdsgangene: 

 Processtandardisering (side 8) 

 Anvendelse af KPI’er (side 14) 

 Intet krav om registrering af varemodtagelse (side 16) 

 Simplificering af kontoplan (side 19) 

 Vidensdeling internt i kommunen og på tværs af kommuner (side 22) 

 Forsimpling af lokalaftaler (side 23) 

 

Initiativ 1: Processtandardisering 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Standardisering af processer indebærer, at de væsentligste arbejdsgange identificeres, kortlægges og 

optimeres. Første skridt i dette arbejde er at kortlægge, hvilke processer der er inden for hhv. løn og 

bogholderi, og hvilke der har størst volumen/driver mest tid. Herefter er det væsentligt at forstå flowet for 

disse processer. Det gælder i særdeleshed, hvem der udfører hvilke handlinger i en proces, og hvor der er 

mulighed for at optimere på den overordnede proces og/eller de enkelte trin. Et eksempel på dette kan 

være at identificere, hvor sager ligger i en bunke (fysisk eller digitalt) uden nogen agerer på sagerne. Det 

sidste trin er at udvikle den optimale arbejdsgang ud fra de identificerede optimeringsmuligheder og 

udbrede den som én standardiseret måde at udføre processen på for alle medarbejdere. Dette trin kan for 

eksempel inkludere udformningen af en drejebog med en arbejdsgangsbeskrivelse for hver proces. 

Figur 2 viser to eksempler på kortlægning af to processer ud fra internationale standarder. 
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Figur 2: Aktivitetssplit for lønudbetalingsprocessen og kreditoradministration 

 

FORDELE VED PROCESSTANDARDISERING 

Der er identificeret fem væsentlige fordele ved processtandardisering. 

For det første kan processtandardisering øge produktiviteten i opgavehåndteringen, og dermed spare tid 

pr. proces. Tidsbesparelsen kommer dels ved, at arbejdsgangene bliver mere effektive, og dels ved at 

kommunen kan reducere flaskehalse i arbejdsgangene, fordi medarbejderne har større mulighed for at 

overtage hinandens arbejdsgange. 

For det andet kan standardisering øge kvaliteten i opgaveløsningen. Dels fordi veldefinerede processer kan 

sikre hurtigere behandlingstid og færre tilbageløb, og dels fordi servicekrav kan løftes til bedste praksis. 

Derudover fremhæver case-kommunerne, at standardisering medfører ensartethed i sagsbehandling.  

For det tredje mindsker standardisering sårbarheden og øger fleksibiliteten i opgavevaretagelsen, idet 

medarbejderne i højere grad kan dække ind for hinanden. Særligt ved veldokumenterede 

arbejdsgangsbeskrivelser vil kommunen blive mindre afhængig af enkelte specialiserede medarbejdere, 

idet flere medarbejdere har mulighed for at udføre samme opgave. Denne fordel nævnes af Lyngby-

Taarbæk og Lemvig Kommune. Ensartede arbejdsgange og gode arbejdsgangsbeskrivelser gør det også 

nemmere at oplære nye medarbejdere i opgavevaretagelsen. 

For det fjerde kan standardisering skabe større medarbejdertilfredshed, idet der bliver klarhed om 

arbejdsopgaverne - fx hvem der skal foretage dem. Kortlægning og standardisering kan således også ses 

som en metode til vidensdeling og kompetenceudvikling. 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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Endeligt kan standardisering bruges som en struktureret metode til at finde effektiviseringspotentialer. 

Nogle case-kommuner nævner fx, at standardisering er første skridt i en effektiviseringsproces, der senere 

kan lede til procesorganisering og automatisering. 

 

ULEMPER VED STANDARDISERING 

Der er identificeret to ulemper ved standardisering.  

For det første kan kortlægning og standardisering være tidsdrivende. Dette gælder både kortlægningen, 

standardiseringen og vedligeholdelsen af arbejdsgangsbeskrivelserne. Særligt vedligeholdelse af 

arbejdsgangsbeskrivelsen er af en case-kommune blevet nævnt som en væsentlig tidsdriver. Her har 

Lyngby-Taarbæk Kommune forsøgt at gøre vedligeholdelsesarbejdet nemmere ved at have en digital 

”visdomsbog”, hvor samtlige opgave- og arbejdsgangsbeskrivelser ligger i alfabetisk rækkefølge. 

Kompleksiteten ved standardisering øges, jo flere enheder den skal foregå på tværs af. Således må det 

antages at kræve flere ressourcer at standardisere på tværs af flere kommuner ift. at standardisere inden 

for en kommune. 

For det andet nævner en kommune, at standardisering i første omgang kan møde skepsis fra de 

medarbejdere, hvis arbejde bliver påvirket heraf. Her er det vigtigt at melde klart ud, hvad intentionen er 

med standardiseringen, samt hvorfor kommunen vurderer, at standardisering er en god idé. Dette uddybes 

nærmere i næste afsnit. 

 

IMPLEMENTERING AF STANDARDISERINGSINITIATIVER 

Den konkrete gennemførsel af kortlægning og standardisering af en proces vil afhænge af processens 

kompleksitet. Der er dog identificeret fire generelle forudsætninger. 

For det første er det en fordel, hvis kommunen benytter veldokumenterede og afprøvede standarder for 

proceskortlægningen. Det kan sikre, at arbejdet forbundet med standardiseringen kan mindskes, og at der 

er en ensartet og høj kvalitet i resultatet. For eksempel kan kommunen gøre brug af internationale 

standarder som fx standarderne udarbejdet af Amarican Productivity & Quality Center (APQC).3 

For det andet er det vigtigt at inddrage alle interessenter, så der sikres en ensartet forståelse af snitflader, 

ansvarsfordeling mv. Det gør det også nemmere at få interessenterne til efterfølgende at ændre deres 

arbejdsgange i overensstemmelse med standardiseringen. Herunder er det også relevant at indtænke 

service mod brugerne i standardiseringsprocessen, så service forbliver af høj kvalitet, og der eventuelt er 

mulighed for differentieret service. 

For det tredje er det væsentligt, at medarbejderne ser standardiseringen som en fordel. Her kan det for 

eksempel være vigtigt at melde ud, hvorfor standardiseringerne foretages, hvilken betydning det forventes 

at få, og hvordan standardiseringerne kan være en hjælp for medarbejderne. Kommunikationen skal sigte 

på at skabe en forandringskultur, hvor medarbejderne selv tager initiativ til at forsimple og forbedre 

processer. 

                                                           
3
 For yderligere information, se https://www.apqc.org/ 
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Efter kortlægning og standardisering af processer er der en vedligeholdelsesopgave i at opdatere 

procesbeskrivelser mv., når der sker ændringer i arbejdsgangene. Her kan det være en fordel at definere 

klart, hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen af processer og arbejdsgangsbeskrivelser. 

Boks 1 beskriver erfaringerne med brug af en Lean-tilgang til standardisering centralt i Lyngby-Taarbæk 

Kommune. 

 

Boks 1: Brug af Lean i Lyngby-Taarbæk Kommune 

Lyngby-Taarbæk Kommune: 

Lyngby-Taarbæk Kommune har brugt Lean-tilgangen til at standardisere og forbedre arbejdsgange på 

de centrale løn- og økonomikontorer. Initiativet startede i 2010, hvor kommunen brugte to år på at 

digitalisere og reorganisere processerne for lønkontoret. 

Som første led i projektet fik de centrale medarbejdere en undervisningsintroduktion til Lean-

tankegangen, der fokuserede på i) at forklare hvorfor Lean er en god ide og ii) at give medarbejderne de 

mest almindelige Lean-værktøjer. Efter introduktionen havde afdelingen en generel diskussion om, 

hvilke områder det var muligt at optimere. 

Ved introduktionen af Lean-tankegangen frygtede nogle centrale medarbejdere, at deres opgaver 

kunne optimeres så meget, at de blev overflødige. For at mindske frygten var det vigtigt, at det blev 

meldt klart ud, hvorfor afdelingen anvender Lean. Lyngby-Taarbæk Kommune nævner følgende mulige 

grunde til at arbejde med Lean: i) for at indfri en ønsket besparelse ii) for at frigive tid, der kan bruges til 

andre opgaver eller iii) for at justere arbejdsopgaverne. En udmelding om motivationen bag Lean-

arbejdet gør det også nemmere at etablere en forandringskultur, hvor medarbejderne selv overvejer, 

hvordan arbejdsgange kan optimeres. En sådan kultur støttes også af, at der er fokus på den gode 

fortælling om, hvorfor Lean virker, og at medarbejderne selv kan se resultaterne. 

Lyngby-Taarbæk Kommune startede Lean-projektet med at kortlægge og standardisere nogle store 

processer. Kommunen optimerer fortsat sine processer på løbende basis, men det er nu primært 

mindre processer, hvor der foretages små ændringer. 

Et typisk Lean-projekt for en proces i Lyngby-Taarbæk Kommune foregår ved, at der først afholdes et 

kortlægningsmøde, hvor processen optegnes og kortlægges. Mødet foregår typisk med de 2-3 

personer, der arbejder med processen og tager knap en halv dag. 

Efter mødet bruger medarbejderne 1-2 uger, hvor de tænker over, om de forskellige trin i processen 

kan gøres smartere. Herefter mødes medarbejderne til et møde, hvor det diskuteres, hvordan 

processen kan optimeres. Herefter tegnes den nye proces. Efter mødet udformes en handleplan for, 

hvordan den nye proces skal implementeres. Processen opdateres ligeledes i kommunens digitale 

”visdomsbog”, der indeholder en beskrivelse af de væsentlige opgave- og arbejdsgange. 

Totalt vurderer Lyngby-Taarbæk Kommune, at 2-3 personer bruger 1,5-2 dage pr. proces, der 

optimeres. 

Kommunen har siden 2010 sparet 2 ÅV på lønkontoret ved at Leane sine processer. 
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Boks 2 beskriver erfaringer med standardisering fra andre kommuner. 

 

  

Boks 2: Erfaringer med standardisering i andre kommuner 

Lemvig Kommune: 

Lemvig Kommune har udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser, der beskriver de centrale opgaver på 

lønområdet. Arbejdsgangsbeskrivelserne blev udarbejdet for at undgå sårbarhed ved sygdom og 

fratrædelser. Grundet beskrivelserne er det nu muligt for de centrale lønkonsulenter at varetage 

hinandens opgaver. Derudover er det blevet nemmere for medarbejderne at vide, hvordan de skal tilgå 

en opgave. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune: 

Ringkøbing-Skjern Kommune har ifm. centraliseringen af bogholderi kortlagt og standardiseret 

væsentlige processer. Særligt har kommunen haft fokus på at simplificere processerne ved, at en 

person varetager hele arbejdsgangen (hvor muligt), så opgaven kan udføres i et workflow uden 

ventetid. Det centrale lønkontor har tilsvarende kortlagt lønprocesserne og lavet et årshjul til de 

centrale medarbejdere, så de kan se, hvad der skal udføres i hver måned. Lønkontoret har også 

udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser til de decentrale enheder. 

 

Tværkommunal standardisering:  

Syv sjællandske kommuner vil i forbindelse med et fælles IT-udbud samarbejde om at standardisere 

refusionsprocessen, kontoplaner, bilagshåndtering og brugerstyringen på tværs af kommunerne. Målet 

er at forbedre processerne, så der kan frigives ressourcer til andre opgaver. 

 

Øvrige offentlige erfaringer med standardisering: 

Statens Administration har defineret 139 processer på tværs af løn- og bogholderifunktionen, som har 

været genstand for en gennemgående kortlægnings-, standardiserings- og dokumentationsproces. 

Statens Administration har i sin standardiseringsproces haft fokus på at standardisere, så der skabes 

sammenlignelighed ift. andre organisationer. Dette har muliggjort, at de har kunne deltage i et 

benchmarkingprogram med bl.a. Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Forsvaret og SKAT. 

Statens Administration er i gang med at skabe fuld transparens mellem eget proceslandskab og APQC-

standarden. 

Udbetaling Danmark arbejdede systematisk med at klarlægge processer i samarbejde med 

kommunerne inden de overtog deres opgaver. Målet var at definere klare snitflader og ansvarsfordeling 

fremadrettet. 
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Initiativ 2: Anvendelse af KPI’er 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Der er observeret en fordel i at indføre og anvende strukturerede målsætninger for driften af væsentlige 

processer for hhv. løn og bogholderi. Dette kan ske gennem KPI’er (key performance indicators) der både 

kan fokusere på kvalitet, effektivitet og tilfredshed. Grundlæggende er KPI’er et styringsredskab, der kan 

være med til at sikre, at en organisation, som fx en kommune, har fokus på de væsentligste driftsmål og 

hjælper dermed til at realisere givne målsætninger. Af samme årsag er det væsentligt, at kommunen sætter 

sig nogle mål for de processer, hvor der opstilles KPI’er fx i fejlprocenter/-promiller, medarbejdertilfredshed 

eller andet.  

KPI’erne skal være målbare og mulige for kommunerne at følge op på. Gøres dette på en struktureret 

måde, kan KPI’er både skabe gennemsigtighed om performance, give mulighed for at øge produktiviteten, 

mindske antallet af fejl og have faktabaserede diskussioner med medarbejdere om arbejdsgange og 

performance. 

 

FORDELE OG ULEMPER VED OPSÆTNING AF KPI’ER 

De potentielle positive effekter af at have et gennemsigtigt og struktureret set-up for KPI’er og 

målopfølgning er meget afhængigt af, hvilke KPI’er der fastsættes, og hvordan data anvendes. Såfremt 

KPI’erne sikrer, at driften følges tæt (mængder og kvalitet), giver det mulighed for at forbedre driften, hvor 

KPI’erne viser behov. Der kan således være både økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer i at anvende 

KPI’er. 

Derudover kan opsætning af KPI’er være med til at kompetenceudvikle og vidensdele internt i kommunen 

(både centralt og decentralt) og på tværs af kommuner. Københavns Kommune nævner, at KPI’er kan 

hjælpe med at gøre problemløsninger faktabaseret. 

Ulempen ved KPI’er er, at der er omkostninger ved dem, fx hvis kommunen køber servicen fra en ekstern 

leverandør. Et sådant eksempel gives i næste afsnit. Hvis kommunen selv etablerer sine KPI’er, kan dette 

også være en tidskrævende proces. Ud over opsætningen af KPI’er, kræver brugen af KPI’er 

vedligeholdelse. Behovet for vedligeholdelse kan for eksempel skyldes ændringer i arbejdsgange, i 

organiseringen eller fordi relevansen af forskellige målepunkter kan ændre sig år for år. Københavns 

Kommune nævner, at en udfordring ved at udvikle KPI’er er at gøre dem til fremadrettede indikatorer, der 

giver mulighed for daglig, løbende driftsprioritering af sager og ressourcer. 

Enkelte case-kommuner næver, at det er vigtigt, at brugen af KPI’er ikke skævvrider fokus 

uhensigtsmæssigt hen på det, der måles på. Her kan det særligt være en fordel, at ledelsen er opmærksom 

på ikke at udstille medarbejdere. 

Endeligt kræver god brug af KPI’er, at der afsættes ressourcer til at analysere resultaterne (samt eventuel at 

udforme ledelsesrapporter) og til at sætte ind der, hvor KPI’erne viser behov for det. 

 

 

 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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IMPLEMENTERING AF KPI’ER 

En væsentlig forudsætning for anvendelse af KPI’er, særligt hvis disse er automatiserede, er at data kan 

samles ind på en struktureret måde, og at sagsbehandlingssystemet eller andre systemer understøtter 

indsamlingen. Her er det en fordel, hvis systemerne er kompatible. Københavns Kommune nævner, at det 

er en udfordring for deres KPI-opsætning, at dataindsamlingen sker fra flere inkompatible systemer. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har tilkøbt en service fra KMD, hvor kommunen får nøgletal for, hvordan 

kommunen ligger ift. andre, der indgår i benchmarking samarbejdet.  

Bedste praksis inden for opsætning og brug af egne KPI’er forløber gerne i fire trin. Første trin er afklaring 

og design af KPI’erne. Her er det væsentligt, at kommunen gør sig klart, hvilke mål kommunen har indenfor 

løn og bogholderi, og hvad der skal gøres for at opnå disse mål. Når dette er fastlagt, kan kommunen 

overveje, hvordan handlingerne kan måles på en måde, der ikke kræver et stort ressourceforbrug. Herefter 

kan KPI’erne designes. For at sikre ejerskab ift. KPI’erne, kan kommunen med fordel søge at involvere 

relevante medarbejdere under designet af KPI’erne. 

Andet trin er at benytte de opsatte KPI’er. Her er det vigtigt, at kommunen afsætter ressourcer til at følge 

op på resultaterne, og til at sætte ind der, hvor KPI’erne indikerer at der er brug for øget opmærksomhed. 

Tredje trin er at evaluere KPI’erne for at sikre, at de er blevet implementeret og brugt i overensstemmelse 

med kommunens hensigt. Herunder er det også relevant, at kommunen overvejer, om brugen af KPI’er har 

haft utilsigtede negative konsekvenser, som for eksempel en skævvridning af medarbejdernes fokus ift. det, 

der måles på. Vurderes nogle af KPI’erne at være uhensigtsmæssige, kan kommunen gå videre til fjerde 

trin, der er redesign af KPI’erne i overensstemmelse med kommunens nye erfaringsbase.  

Boks 3 redegør for hhv. Københavns Kommune og Udbetaling Danmarks erfaringer med brugen af KPI’er.  
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Initiativ 3: Intet krav om registrering af varemodtagelse 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

En del af processen for fakturakontering efter indkøb er, at ledere og administrative medarbejdere sikrer 

sig, at de indkøbte vare er modtaget, inden fakturaen for varerne bliver betalt. Denne arbejdsgang kaldes i 

flere kommuner ”at varemodtage”. Det er denne arbejdsgang, der henvises til nedenfor, når der skrives 

”registrering af varemodtagelse” eller ”varemodtagelse”. 

I flere kommuner er varemodtagelse den arbejdsgang, de decentrale institutioner beskriver som den mest 

tidskrævende arbejdsgang, når en faktura skal konteres. På tværs af seks kommuner vurderer decentrale 

medarbejdere, at processen tager mellem 2 og 12 minutter pr. faktura afhængigt af, hvordan processen 

foregår, og hvor nemt der er at lokalisere varemodtageren.  

En måde at forsimple bogføringsprocessen for indkøb på er ved ikke at varemodtage, før en faktura bliver 

betalt og bogført. 

Særligt i de kommuner, hvor bogholderifunktionerne ikke foretages på institutionerne, er der udviklet 

systemer, hvor der kun varemodtages for nogle fakturaer. Dette ses fx på handicapområdet i Tønder 

Kommune, hvor der kun varemodtages, hvis fakturaen kommer fra en ny leverandør eller på andre måder 

Boks 3: Erfaringer med KPI'er 

Københavns Kommune: 

Koncernservice har KPI’er til intern og ekstern brug. KPI’erne har fokus på kvalitet og produktivitet. De 

vises på elektroniske måltavler med målstatus og forventninger for året. 

• Eksterne KPI’er: Koncernservice afrapporterer hver 14. dag til Økonomiforvaltningen på løn- og 

finansområdet. Det gælder bl.a. udvikling i brugertilfredshed ud fra sagsbehandlingssystemet, 

udvikling i fristoverholdelse og udvikling i fejl på indtastninger (ikke fejl i lønudbetalingerne). 

• Interne KPI’er: Internt anvendes KPI’er i ledelseskredsen. Det gælder bl.a. produktionstid, 

serviceniveau på telefonservice, opfølgning på visitation, strakssager og straksudbetalinger. 

Udbetaling Danmark: 

ATP har opsat KPI’er på fire områder. Disse områder gennemgås nedenfor til inspiration. 

• Gode kundeoplevelser: Måler kundetilfredshed, servicemål, salg og klager. Servicemål og 

kundetilfredshed benchmarkes mod sammenlignelige offentlige institutioner. 

• Konkurrencedygtige priser: Måler udvikling i produktivitet på processer og driftsnøgletal ift. 

budget. Data benchmarkes ift. sammenlignelige grupper. 

• Enkle og effektive processer: Måler udvikling i fejl, hvorvidt projekter er gennemført samt 

aktivitetsniveau og kvalitet. 

• Toppræstationer med arbejdsglæde: Måler medarbejdertilfredshed, kompetenceudvikling og 

sygefravær. Data benchmarkes med andre offentlige institutioner – bl.a. i en ekstern rapport. 
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står ud fra de normale fakturaer. Samme system benyttes i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor fokus er på 

at varemodtage ud fra væsentlighed og risiko.  

I Gentofte Kommune har en dataanalyse af væsentlighed og risiko vist, at risikoen ved ikke at varemodtage 

for fakturaer under 5000 kr. er begrænset. På nuværende tidspunkt er 72% af kommunens fakturaer, målt 

på antal, under 5000 kr. Disse fakturaer udgør kun 6 % målt på beløb. På baggrund af analysen har Gentofte 

Kommune valgt kun at varemodtage fakturaer under 5000 kr. stikprøvevist, og når der er tale om en 

usædvanlig leverandør eller andre forhold, der påkalder sig opmærksomhed. 

Et alternativ til ingen registrering af varemodtagelse er, at disponenten kvitterer for varemodtagelsen 

direkte i e-indkøbssystemet eller økonomisystemet, inden fakturaen konteres. Dette initiativ kræver en 

tilpasning hos de decentrale disponenter ift. at benytte systemerne.4 Lemvig Kommune har nogle steder 

oprettet et EAN-nummer pr. disponent, så e-fakturaen sendes til disponenten, der varemodtager inden 

fakturaen sendes videre til den administrative medarbejder til kontering. 

 

Figur 3 illustrerer i) konteringsprocessen uden varemodtagelse, ii) konteringsprocessen med direkte 

registrering af varemodtagelse hos disponenten og iii) konteringsprocessen med manuel varemodtagelse. 

Nedenfor i figuren uddybes to måder, manuel varemodtagelse kan foregå på. 

 

Figur 3: Processer for varemodtagelse 

 

 

 

FORDELE OG ULEMPER VED INGEN VAREMODTAGELSE 

                                                           
4
 Denne tilpasning kan evt. også hjælpes på vej af et mere brugervenligt e-indkøbssystem. 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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Det vurderes, at der som minimum kan spares 2 minutter pr. faktura, der ikke varemodtages for og hvor 

varemodtagelsen ikke foretages direkte af disponenten. Der vil særligt være tid at spare, hvor 

varemodtagelsen foregår ved, at den administrative medarbejder printer fakturaen og giver den til 

disponenten, som underskriver. Denne arbejdsgang er observeret på flere skoler i case-kommunerne. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at kvaliteten ikke er faldet med deres nuværende strategi for 

varemodtagelse. Gentofte Kommune nævner, at ændringen ikke har ført til mange omposteringer. 

Samtidig frigør ændringerne tid til bedre opfølgning via tematiske kontroller, f.eks. en leverandørs 

fakturering ift. indkøbsaftaler på tværs af hele kommunen (pristjek mv). 

Færre indhentelser af varemodtagelse vil også reducere tiden, disponenten skal bruge per indkøb, og 

dermed frigive disponentens tid til andre opgaver. 

Indhentes der ikke varemodtagelse, er der dog en risiko for, at enkelte fakturaer bliver betalt forkert, eller 

et fejlkøb ikke registreres. Samtidig kan der være en risiko for, at detaljeringsgraden i den økonomiske 

styring falder. Disse risici kan mindskes ved, fx som i Gentofte, at indføre månedligt ledelsestilsyn af min. 

20% af fakturaerne. Samtidig nævner nogle case-kommuner, at det er væsentligt at sikre, at ledelsestilsynet 

ikke bliver for omfattende for de decentrale ledere. 

Endeligt har flere case-kommuner bemærket, at der kan være en udfordring i at få de decentrale enheder 

til at stoppe med at varemodtage. Hvis varemodtagelsen fortsætter som en skyggefunktion decentralt, vil 

dette mindske potentialet ved initiativet. 

 

IMPLEMENTERING AF INGEN VAREMODTAGELSE 

Indførslen af initiativet kræver, at kommunen foretager en opvejning af ressourcer, der bruges på 

varemodtagelse, versus risiko ved ikke at varemodtage for nogle fakturaer. En måde at gøre dette på er ved 

at foretage samme analyse som i Gentofte. Her blev det totale antal af kommunens fakturaer, der var 

under forskellige beløbsgrænse, sammenlignet med hvor stort andel af det samlede beløb disse fakturaer 

udgjorde. Gentofte Kommune foretog sammenligningen for fakturaer med beløb under 1000kr., 2000 kr., 

3000 kr., 4000 kr. og 5000 kr. Kommunens resultat, at 72% af kommunens samlede antal fakturaer var på 

under 5000 kr., genfindes i både Greve og Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor andelen er hhv. 74,3% og 

77%. 

Teknisk set er initiativet hurtigt at implementere, da det fjerner en arbejdsgang. Der er således ingen 

systemiske barrierer for initiativet. 

Implementering af initiativet kræver dog et kulturskifte hos de medarbejdere, der konterer fakturaer. 

Særligt decentralt vil en overgang til et system, hvor nogle fakturaer ikke kræver varemodtagelse før 

betaling, kræve en omstilling hos de administrative medarbejdere. For eksempel vurderer Favrskov 

Kommune, at administrative medarbejdere decentralt vil varemodtage uanset om der er et krav om 

varemodtagelse eller ej. Opnås der ikke støtte til initiativet decentralt, kan der opstå skyggefunktioner, 

hvor der varemodtages for fakturaer. 

Enkelte case-kommuner foreslår, at indførsel af initiativet kræver, at kommunen stiller et direkte krav til, at 

der ikke varemodtages, i stedet for blot at fjerne kravet om, at der skal varemodtages. En anden case-

kommune nævner, at initiativet på sigt kan afløses af gode IT-værktøjer til indkøb (fx ved at disponenten 

nemt kan varemodtage i IT-systemet, når varen er blevet leveret). 
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Initiativ 4: Simplificering af kontoplan 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Flere case-kommuner har nævnt, at en forenkling af kommunens kontoplan kan spare tid ved bogføringen 

og øge kvaliteten af konteringen. Det sker ved, at den, der konterer, har færre konti at vælge imellem. For 

eksempel har Tønder Kommune reduceret antallet af artskonti fra 10.000 til 600 eksklusiv statuskonti og 

forventer at reducere antallet yderligere. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune nævnes en forenkling af kontoplanen som en væsentlig forudsætning for at 

muliggøre centraliseret bogføring. Før centraliseringen havde kommunen en meget detaljeret kontoplan. 

Som en del af centraliseringen blev denne gjort mere generel, så der nu konteres efter indkøbstypen, og 

ikke hvad indkøbet bliver brugt til. 

Ringsted Kommune nævner, at de syv sjællandske kommuner, der er gået sammen i et fælles IT-udbud, har 

valgt at standardisere deres kontoplaner, så kommunerne har en kontoplan, der er 99% fælles og 1% 

tilrettet den enkelte kommune. Dette forventes at frigive ressourcer, samtidig med at de enkelte 

kommuner stadig kan lave en detaljeret kontoplan (under den overordnede plan), der passer til deres 

behov. 

Endeligt kan en forenkling af kontoplanen være en forudsætning for at opnå det fulde potentiale ved 

automatisk kontering af faste fakturaer (initiativ 10). Dette kan fx ses i Roskilde, der decentralt har 

implementeret automatisk kontering i daginstitutionerne, da disse institutioner er små og simple: de har ét 

EAN-nummer og en simpel kontopraksis. 

 

FORDELE OG ULEMPER VED SIMPLIFICERING AF KONTOPLANEN 

KMD vurderede for en case-kommune, at det ville være muligt at indhente, hvad der svarer til 1 årsværk, 

ved forsimpling af kommunens kontoplan via rapportering og nemmere bilagsbehandling. Kommunen selv 

nævner at potentialet er svært at gøre op i årsværk, da det vil være spredt ud over mange enheder. En 

anden case-kommune bemærker, at kommunen tvivler på, at der er et stort potentiale ved at forsimple 

kontoplaner. Hvor stort potentialet ved en forsimpling af kontoplanen er, vil bl.a. afhænge af, hvor simpel 

kommunens nuværende kontoplan er. 

Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommune førte en forsimpling af kommunens kontoplan til, at der kom færre 

konteringsfejl. Tønder Kommune nævner også, at den primære motivation for at forsimple kommunens 

kontoplan er, at kvaliteten af bilagshåndteringen øges. Det sker, idet kontering bliver mere overskuelig for 

brugerne, i takt med at der kommer færre muligheder for kontering af fakturaen. 

En forsimpling af kommunens kontoplan kan også medføre en række ulemper. For eksempel vil det for 

kommuner med Opus potentielt blive sværere at foretage tværgående udtræk afhængigt af, hvordan 

kommunen vælger at simplificere sin kontoplan. Københavns Kommune nævner, at det er væsentligt, at 

kommunerne overvejer, hvor vigtigt det er for kommunen at have meget detaljerede kontokategorier. 

En case-kommune nævner endeligt, at en forsimpling af kontoplanen kan mindske decentrale institutioners 

mulighed for at benytte konti til økonomistyring, hvilket kan være en ulempe for den budgetansvarlige. For 
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eksempel er det blevet observeret, at flere skoler i case-kommunerne bruger konti til at holde styr på 

budgettet for de enkelte fag. 

 

IMPLEMENTERING AF EN SIMPLERE KONTOPLAN 

Kommunen bør overveje, hvilke styringskrav kommunen ønsker. For eksempel nævner nogle case-

kommuner, at simplificering af kontoplanen kræver overvejelser om, hvorvidt kommunen ønsker et meget 

detaljeret billede af forbrug i institutionerne, med den tilhørende risiko for dårligere kvalitet, eller om 

kommunen foretrækker et mere grovmasket billede af, hvordan institutionerne bruger deres midler. I 

forlængelse af dette nævner Ringsted Kommune, at kommuner der bruger Opus har mulighed at definere 

en simpel overordnet kontoplan, og lade de enkelte institutioner indføre større detaljeringsgrad, hvis de 

føler behov for det.  

En case-kommune nævner, at simplificeringen af kontoplanen med fordel kan implementeres ved et 

årsskifte, da dette vil gøre implementeringen enklere ift. dannelse af kommunens årsregnskaber. Samme 

kommune nævner, at det er vigtigt at kommunikere simplificeringen til de decentrale ledere på en måde, så 

de føler ejerskab over ændringen og kan se fordelene ved den. 

Boks 4 uddyber, hvilken betydning de forskellige IT-systemer har for kommunernes mulighed for at 

simplificere deres kontoplan. 
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Boks 4: Beskrivelse af forskellige kontopraksisser 

Kontopraksis via dimensionskonti (Opus): 

Kommuner, der benytter Opus eller evt. Prisme som deres økonomisystem, konterer ud fra 

dimensioner. Første dimension er en artskonto, der specificerer, hvad der er købt. Anden dimension er 

enten et omkostningssted eller et PSP-element. Et omkostningssted specificerer på hvilken institution, 

indkøbet er foretaget. Et PSP-element specificerer i) på hvilken institution indkøbet er foretaget og ii) 

hvad pengene er brugt på.  

For at kontere en faktura, skal der oplyses i) artskonto og ii) omkostningssted eller PSP-element. 

Opus giver mulighed for at lave tværgående udtræk på kommunens forbrug ud fra artskontoen. Har 

kommunen defineret mange artskonti, er det dermed muligt at trække flere tal til analyser. Mange 

artskonti komplicerer dog også konteringsprocessen på den enkelte institution, da den administrative 

medarbejder har flere valg i første dimension.  

PSP-elementet giver den enkelte institution mulighed for at specificere indkøbet ud over de 

specifikationer, der er givet via den valgte artskonto. Fordelen ved at have få artskonti og definere PSP-

elementer alt efter den enkelte institutions behov er, at konteringen forsimples. Ulempen er, at de 

tværgående udtræk bliver mindre detaljerede. Det er dog muligt at sætte en kode på det enkelte PSP-

element, så man kan udtrække PSP-elementer med samme kode på tværs af institutioner. 

En reduktion af antallet af artskonti og/eller PSP-elementer vil forsimple konteringen af den enkelte 

faktura og dermed spare tid. Tidsbesparelsen sker dog på bekostning af detaljeringsgraden i 

konteringerne. 

 

Kontopraksis via registreringskonti (EG): 

Kommuner, der benytter ØS Indsigt eller evt. Prisme som deres økonomisystem, konterer ud fra et ti-

cifret registreringsnummer, der indeholder al relevant information.  

Det første 8 cifre i registreringsnummeret bruges til at bygge kontoplanen op. Fx kan kommunen vælge 

at bruge to af cifrene til at vise Økonomi- og Indenrigsministeriets hovedart og almindelig art. Økonomi- 

og Indenrigsministeriets arter behøver dog ikke være synlige i registreringsnummeret – de skal bare 

bindes op på det. De sidste to cifre er tjekcifre, bestemt ud fra de første otte cifre. Hele nummeret 

definerer en registreringskonto, hvor varen kan konteres. 

Forsimpling af kontoplanen givet ved registreringskonti gøres ved at reducere antallet af 

registreringskonti. En reduktion i antallet af registreringskonti vil forsimple konteringen af den enkelte 

faktura og dermed spare tid. Tidsbesparelsen sker dog på bekostning af detaljeringsgraden i 

konteringerne. 
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Initiativ 5: Videndeling internt i kommunen og på tværs af kommuner 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Der er i alle case-kommuner blevet observeret positive effekter ved vidensdeling internt i afdelinger, på 

tværs af enheder i kommunen og på tværs af kommunerne. 

Selvom der primært er positive effekter ved vidensdeling, gør case-kommunerne også opmærksom på, at 

det er vigtigt at sikre, at samarbejdet skaber merværdi og har en reel funktion. 

Nedenfor er beskrevet nogle af de initiativer på vidensdeling, case-kommunerne benytter sig af. 

 

VIDENSDELING INTERNT I KOMMUNEN  

Udsendelse af nyhedsbrev: 

I Ringsted Kommune udsendes en månedlig nyhedsmail, HR-nyt, til de decentrale enheder. Her beskrives 

bl.a., hvad lederne særligt skal huske i den kommende måned, fx hvis der afholdes kurser eller hvis der sker 

noget nyt inden for bl.a. lønområdet - fx nye arbejdsgange.  

Ringkøbing-Skjern Kommune sender ligeledes løbende nyhedsbreve ud til decentrale ledere, hvor de 

oplyser om nye tiltag. 

 

Møder med decentrale ledere: 

Ledelsescenteret i Ringsted Kommune afholder kvartalsvise møder med de decentrale ledere, hvor der 

bliver informeret om nye tiltag og ændringer inden for HR-området, herunder lønområdet. I Tønder 

Kommune er der indført café-møder, der har til formål i) at decentrale medarbejdere kan høre om nye 

initiativer på lønområdet, ii) at skabe ensartethed i måden, forskellige institutioner arbejder med 

lønopgaver (fx indsendelse af blanketter) og iii) at gøre de centrale lønkonsulenter mere synlige decentralt. 

  

Vidensdeling blandt decentrale institutioner: 

I Lyngby-Taarbæk Kommune mødes skolelederne en gang om måneden for at udveksle erfaringer og vende 

arbejdsgangene for den kommende måned. Daginstitutionslederne i kommunen mødes ligeledes 

månedligt. Begge grupper vurderer initiativet positivt. 

 

VIDENSDELING PÅ TVÆRS AF KOMMUNER 

Vidensdeling i ERFA-grupper: 

Bl.a. Favrskov Kommune indgår i tværkommunale ERFA-grupper, hvor kommunerne kan vidensdele med 

hinanden omkring løn- og økonomifunktioner. Grupperne er baseret på geografisk og størrelsesmæssig 

lighed eller ens IT-systemer. Kommunen nævner for eksempel videndeling på tværs af kommuner som en 

hjælp, når der skal implementeres nyudviklede moduler i IT-systemerne. 
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Digitaliseringsforeningen: 

På Sjælland har 11 kommuner i 2016 stiftet en digitaliseringsforening, der har til formål at sikre de 

deltagende kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at fremme digitaliseringen af den 

kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede digitale systemanvendelse. I januar 2017 indtrådte 

Ringsted Kommune også i fællesskabet.  

Syv ud af de 12 kommuner i Digitaliseringsforeningen er ydermere gået sammen om at lave et fælles IT-

udbud. Som en del af fællesudbuddet har kommunerne forpligtiget sig til at lave en delvis standardisering 

af processer, så de vil kunne benytte samme basissystem. Derudover har kommunerne udvalgt fire 

områder til yderligere standardisering på tværs af kommunerne. De fire områder er i) processen for 

dagpengerefusion, ii) kommunernes kontoplaner, iii) processen for bilagshåndtering og iv) kommunernes 

brugerstyring. 

 

Initiativ 6: Forsimpling af lokalaftaler 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Kommuner kan have lokalaftaler eller forhåndsaftaler for forskellige typer kommunale medarbejdere. 

Mange forhåndsaftaler kan komplicere ansættelsen af nye medarbejdere og vagtplanlægning ved 

eventuelle ændringer i medarbejdernes timetal. Antal og kompleksitet i forhåndsaftalerne varierer blandt 

kommunerne og er gerne betingede af fx et ønske om fleksibilitet. 

Forhåndsaftaler kræver specialiseret viden decentralt og centralt i supportfunktionerne. Ifølge Københavns 

Kommune kan mange aftaler forøge antallet af fejl i løndata.  

Ikke alle IT-systemer kan gemme lokalaftaler. For eksempel oplever Lyngby-Taarbæk Kommune, at de 

lokale arbejdstidsaftaler på døgnområdet skal kodes ind i medarbejdernes stamdata ved ansættelsen. Det 

vurderes, at kodningen tager 5 minutter ekstra pr. ansættelse centralt. 

Decentralt i Ringsted Kommune nævnes forhåndsaftaler som en hjælp ved ansættelse af en ny 

medarbejder (de bestemmer medarbejderens løn). Dette kræver, at der er en eller få aftaler pr. 

medarbejdertype. Samtidig skaber aftalerne ensartethed på tværs af institutionerne, så længe de er 

strømlinet for hele kommunen. 

Kommuner kan overveje, hvorvidt det er muligt at bevare fleksibiliteten ved ansættelser samtidig med at 

reducere mængden af forhåndsaftaler. Favrskov Kommune har for eksempel arbejdet på at nedbringe 

mængden af forhåndsaftaler, så der er én forhåndsaftale for hver stillingstype i kommunen. Dette sikrer 

samtidigt, at medarbejderne ansættes under ens vilkår inden for hvert område på tværs af institutioner. 
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Automatisering 

Flere kommuner har fokus på at udnytte nye muligheder inden for IT-systemer til at undgå 

dobbelttastninger og manuelle arbejdsgange. For eksempel viser projektets kortlægning, at over 60% af 

kommunerne har lønsystemer, hvor data kan indtastes direkte i lønsystemet decentralt, og næsten 

halvdelen af kommuner arbejder med brugen af app-løsninger. På bogholderiområdet kan nye 

automatiserede løsninger føre til store forbedringer. Eksempelvis er automatisk fakturakontering og 

afstemning ved at blive implementeret i de første kommuner, mens registrering af varemodtagelsen via 

indkøbssystemet sker i ca. en tredjedel af kommunerne. 

Nedenfor beskrives syv initiativer relateret til automatisering: 

 Digitalisering af time- og fraværsregistrering (side 25) 

 Digitalisering af ændringer i stamdata (side 29) 

 Kompatible IT-systemer (side 31) 

 Automatisering af fakturakontering (side 34) 

 Automatiks afstemning (side 39) 

 Systemunderstøttet ledelsestilsyn (side 41) 

 Systemintegration ved robotter (side 43) 

De tre første initiativer er karakteriseret ved, at software letter brugernes arbejdsgang uden at fjerne 

behovet for manuelt arbejde. De sidste fire initiativer beskriver tiltag, hvor software kan overtage trin i en 

arbejdsgang, så behovet for manuelt arbejde på disse trin helt fjernes. Forskellen i automatiseringsgrad er 

vist i Figur 4. 

 

Figur 4: Oversigt over de syv automatiseringsinitiativer 
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Initiativ 7: Digitalisering af time- og fraværsregistrering 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Initiativet for digitalisering af time- og fraværsregistrering går ud på at automatisere hele eller dele af den 

samlede time- og fraværsregistrering, så medarbejderne registrerer data direkte i lønsystemet i stedet for 

at benytte papir eller elektroniske blanketter. 

Medarbejdere kan registrere timer, fravær og befordring via tre metoder: i) direkte i lønsystemet, ii) via 

elektroniske blanketter eller iii) via papirblanketter. Begge metoder, der involverer blanketter, kan 

effektiviseres ved den automatiserede indberetning. Figur 5 illustrerer processen for medarbejderens 

registrering af timer, overarbejdstimer og feriedage ved de tre forskellige indberetningsmetoder. 

 

Figur 5: Tre metoder for registrering af timer, overarbejdstimer og feriedage 

 

 

Figur 6 illustrerer registreringsprocessen for hhv. medarbejderens sygdom samt befordring under de tre 

metoder. Processerne for sygdom og befordring er beskrevet separat for at vise ændringerne i de særegne 

processteps ved initiativet. Det særlige ved sygdomsprocessen er, at selve registreringen foretages af 

lederen for ikke at pålægge syge medarbejdere ansvar for indberetning. Desuden vil registrering ved 

lederen give større sikkerhed for, at registreringen bliver foretaget, og at der derved ikke mistes 

sygdomsrefusion i tilfælde af længerevarende sygdom. 
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Figur 6: Registrering af sygdom og befordring 

 

 

FORDELE VED DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING 

Digitalisering af time- og fraværsregistrering mindsker den tid, den decentrale leder eller sekretær bruger 

ifm. en indberetning, idet man undgår at skulle dobbelttaste medarbejderens data fra blanketter ind i 

lønsystemet. Samtidig medfører initiativet, at blanketter ikke skal arkiveres, da arkivering sker automatisk i 

systemet. Aalborg Kommune estimerer, at decentrale ledere gennemsnitligt sparer 5 min. pr. registrering 

ved at gå fra manuelle bilag til den digitaliserede løsning. 

Aalborg Kommune fremhæver også, at initiativet kan mindske antallet af fejlindtastninger, dels fordi data 

indtastes én gang frem for flere gange, dels fordi systemet intelligent tilpasser medarbejderens 

valgmuligheder til indtastningen. Intelligente og automatiske kontroller mindsker desuden risikoen for 

forkerte udbetalinger fx i forhold til sygedagpengerefusioner. 

Da lederens og sekretærens rolle ift. indtastning fjernes, opstår der i mindre grad flaskehalse. Dermed er 

der samlet set mindre sårbarhed overfor sygdom blandt ledere og sekretærer. 

Endeligt nævner Aalborg Kommune, at medarbejderne opnår løbende indblik i deres løn-, ferie- og 

fraværsoplysninger, hvilket er blevet modtaget positivt. Dette var ikke tilfældet tidligere, hvor denne 

opgørelse kun kunne ses månedligt på lønsedlen. 

 

ULEMPER VED DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING 

Initiativet kræver tilkøb af et IT-system, der understøtter muligheden for, at medarbejderne kan registrere 

timer og ferie direkte i økonomisystemet. Aalborg Kommune vurderer dog, at der er tale om en mindre 

investering både ift. at indkøbe systemet og at implementere dette (herunder tid ifm. uddannelse mv.). 
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Ved den digitale løsning er der derudover en sårbarhed ift. systemets driftssikkerhed, idet det ved nedbrud 

ikke vil være muligt for medarbejderne at foretage indberetninger. Ofte er indberetningerne dog ikke 

presserende, og nedbrud sker sjældent og er oftest under en halv times varighed. 

 

IMPLEMENTERING AF DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING 

Det er en væsentlig forudsætning, at kommunen har et IT-system, der understøtter, at medarbejdere selv 

kan registrere deres timer og ferie i lønsystemet. Derudover nævner flere case-kommuner, at det er vigtigt, 

at IT-systemet er simpelt og fleksibelt, så de decentrale medarbejdere nemt kan bruge det. (For eksempel 

nævner nogle case-kommuner med Opus, at det er en barriere, at hver medarbejder skal oprettes med en 

forretningsrolle og dataafgrænsning i Opus Brugerstyring af det centrale lønkontor før de har mulighed for 

selv at indtaste deres timer i lønsystemet.) 

En anden forudsætning er, at kommunen er opmærksom på at skabe en kulturændring ved 

implementeringen. For eksempel oplevede Aalborg Kommune, at initiativet blev mødt med en vis skepsis 

fra visse medarbejdergrupper. Her var det væsentligt for det centrale lønkontor at kommunikere, at 

overgang fra blanketter til direkte indberetning i lønsystemet via PC eller mobil ikke betyder en ny opgave 

for de ansatte, men snarere skal ses som et nyt værktøj til indberetning af data. For at sikre 

kulturændringen decentralt er det også vigtigt, at forvaltningerne føler ejerskab over initiativet og bakker 

op om implementeringen. 

En sidste forudsætning for initiativet er, at de decentrale medarbejdere har adgang til en digital platform. I 

Aalborg Kommune er adgang til en PC et krav, hvorved indberetningen kan ske via Medarbejdernet. Brug af 

app’en pr. mobil eller tablet er frivillig. 

Boks 5 beskriver, hvordan Aalborg Kommune implementerede initiativet. 



28 
 

 

INDBERETNING AF BEFORDRING
5 

Som et alternativ til digitalisering af alle time- og fraværsregistreringer er det muligt kun at digitalisere 

medarbejdernes indberetning af befordring. Nedenfor beskrives tre måder, hvorpå kommuner har 

digitaliseret indberetning af befordring. De tre initiativer deler fordele, ulemper og forudsætninger som 

initiativ 7 – blot i mindre skala (fx er implementeringsomkostningerne og det økonomiske potentiale 

mindre end ved digitalisering af alle processer tilknyttet lønudbetaling). 

 

Digitalisering med DitmerFlex: 

DitmerFlex er et system til at digitalisere og automatisere blanketter i interne og borgerrettede 

arbejdsgange. Tønder har siden maj 2016 arbejdet med at digitalisere blanketter, og befordring har været 

en af de første. Konkret taster medarbejder blanketten direkte i systemet, hvorefter leder godkender.  

Tønder Kommune har betalt et engangsbeløb og et årligt beløb for et antal arbejdsgange/blanketter. 

Kommunen kan således betale for en passende ”pakke”. DitmerFlex er derudover et generelt system, der 

kan bruges til at automatisere flere og andre blanketter end kørselsblanketter. 

DitmerFlex har ikke udviklet en app. Det er dog muligt at indtaste på telefon/Ipad ved login på kommunens 

intranet. 

 

                                                           
5
 Se også: https://www.ditmerflex.dk/om-ditmerflex, https://os2.eu/produkt/os2indberetning og 

http://www.carlog.dk/om-carlog/. 

Boks 5: Implementering i Aalborg Kommune 

Aalborg Kommune implementerede løsningen successivt i de enkelte forvaltninger. Før udrulningen til 

hele forvaltningen valgte kommunen typisk at lade 2-3 institutioner pilotteste systemet i 2-3 måneder. 

Sekretærerne og de administrative medarbejdere fra pilot-institutionerne var efterfølgende med til at 

videreformidle erfaringer forud for den fulde udrulning i løbet af fjerde måned. 

Uddannelsen af medarbejderne i systemet skete ved, at det centrale lønkontor udlærte sekretærer og 

ledere i systemet. Det var derefter ledernes og sekretærernes ansvar at uddanne de decentrale 

medarbejdere i deres respektive institutioner. Kommunen vurderede, at de decentrale ledere og 

sekretærer ville have de bedste forudsætninger for at give de decentrale medarbejdere den 

nødvendige undervisning, idet lederne og sekretærerne kender de decentrale medarbejdere bedst. 

Metoden var derudover med til at sikre ejerskab overfor løsningen decentralt. 

Undervisningen blev suppleret af vejledning på intranet, erfarings-grupper for sekretærer samt 

opfølgninger i nyhedsbreve. 

Aalborg Kommune beretter, at der i starten var en del fejl i indberetningerne, men det er blevet bedre i 

takt med kulturændringen og læring af systemet. I dag vurderer kommunen at have færre fejl end før 

implementering af løsningen. 
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Egen udvikling i kommuner via OS2: 

Med udgangspunkt i en løsning udviklet af Syddjurs Kommune har Favrskov Kommune med Syddjurs 

Kommune udviklet et befordrings-system. Efterfølgende er flere kommuner gået ind i samarbejdet i OS2 

regi (Offentligt digitaliserings-fællesskab). I dag er der 12 kommuner, som drifter løsningen eller 

implementerer denne. Løsningen understøtter kørselsindberetning via PC og app. 

Da løsningen er ”Open Source”, er kommunerne medbestemmende ift. krav til løsningen og 

funktionalitetsforbedringer. Det giver fleksibilitet og kvalitet i løsningen. 

Open Source stiller krav til faglig viden og evne til at samarbejde internt og med andre kommuner. Det 

kræver også, at kommunen er villig til at investere tid i den fase, hvor løsningerne udvikles. 

 

Carlog: 

Ringkjøbing-Skjern Kommune (og andre kommuner) har digitaliseret befordring ved hjælp af Carlog System, 

der er en softwarevirksomhed.  

Ved køb af en TRACKBOX kan kørslen registreres automatisk, hvorfor usikkerhed ved manuel registrering i 

system eller app forsvinder. Ringkøbing-Skjern rapporterer derudover, at der har været et tæt samarbejde 

med Carlog System, som har været villige til at udvikle og tilpasse systemet, så det passer til kommunens 

behov. 

Initiativ 8: Digitalisering af ændringer i stamdata 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Ændring af en medarbejders stamdata foretages typisk af medarbejderens nærmeste leder eller 

institutionens økonomiansvarlige. Dette kan gøres i) via papirblanketter ii) via elektroniske blanketter eller 

iii) direkte i lønsystemet. Digitalisering af registreringen af ændringer i medarbejderstamdata betyder, at 

lederen og den økonomiansvarlige (fx en sekretær eller administrativ medarbejder) registrerer data direkte 

i lønsystemet i stedet for at benytte papir eller elektroniske blanketter. 

Figur 7 illustrerer processen ved oprettelse af en ny medarbejder beskrevet ved hhv. digitalisering og ved 

brug af blanketter (enten digitale eller papir). 
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Figur 7: To metoder for ansættelse af en ny medarbejder 

 

 

FORDELE VED DIGITALISERING AF ÆNDRINGER I STAMDATA 

Initiativet betyder, at ledere og økonomiansvarlige kan oprette en ny medarbejder direkte i lønsystemet, så 

i) den økonomiansvarlige og/eller det centrale lønkontor undgår dobbelttastning og ii) data, der skal 

indtastes manuelt mindskes, idet systemet automatisk kan udfylde visse elementer. Totalt estimerer 

Aalborg Kommune, at de decentralt gennemsnitligt sparer 10 min. pr. oprettelse af ny medarbejder samt 5-

7 min. pr. ændring i stamdata. 

Initiativet kan også medvirke til øget kvalitet, idet både ledere og økonomiansvarlig bliver assisteret i 

indtastninger hvor muligt (fx ved at systemet henter data fra CPR-registeret og guider ift. overenskomst).  

Derudover indtastes data én gang frem for tre gange, hvorved risikoen for fejlindtastninger mindskes. 

Endeligt vil behovet for specialiseret viden for at kunne udfylde de relevante informationer i lønsystemet 

reduceres, da systemet hjælper med at udfylde oplysninger. Dette gør det nemt at udlære nye brugere i 

systemet, og muligt for en anden medarbejder at overtage opgaver fx ved uventet fravær, hvilket øger 

robustheden. 

 

ULEMPER VED DIGITALISERING AF ÆNDRINGER I STAMDATA 

Der er omkostninger forbundet med at investere i et nyt lønsystem, hvis det er påkrævet. Derudover vil der 

være implementeringsomkostninger ved at investere i et nyt lønsystem i form af en tidsmæssig investering. 

For eksempel skulle Aalborg Kommune uddanne 1200-1300 brugere, da de skiftede lønsystem. Disse 

opstartsomkostninger må dog betragtes som en investering, da potentialet decentralt på sigt bør overstige 

det kortsigtede ressourcetræk ved uddannelse fra centrale ressourcer. 
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En anden ulempe er, at nogle decentrale sekretærer eller ledere kan have svært ved at bestemme, hvad 

den rigtig overenskomst er, eller fortage de rigtige anciennitetsberegninger. Her nævner Aalborg 

Kommune, at det er vigtigt, at der centralt er en god supportfunktion, og at lederne benytter 

kommentarfelter under dataregistreringen til at skrive, hvis der er noget, de er i tvivl om. Endelig er det 

vigtigt at understrege, at de decentrale indtastninger stadigvæk kontrolleres centralt, inden ændringerne i 

stamdata implementeres i lønsystemet. 

 

IMPLEMENTERING AF DIGITALISERING AF ÆNDRINGER I STAMDATA 

Initiativet understøtter en decentral opgavehåndtering af lønadministration, idet indtastningen i 

lønsystemet foretages af lederne og de økonomiansvarlige på institutionerne. For Aalborg Kommune har 

det været et bevidst valg at vælge et lønsystem, hvor opgaver relateret til lønadministration varetages 

decentralt, da dette er hvor ”data fødes”. Den centrale lønadministration fokuserer på support, 

refusionsopgaver og drift (lønkørsler). 

En vigtig forudsætning for implementeringen af systemet er, at der skabes vished om opgavevaretagelse 

blandt de decentrale brugere af lønsystemet ift. den nye procestilgang. Konkret oplevede Aalborg 

Kommune, at de decentrale medarbejdere skulle have vished om, at der var andre, som tog over ved næste 

processtep og kontrollerede indtastninger. Derudover krævede det en tilvænning decentralt at skulle 

indtaste direkte i lønsystemet. 

Forankring og ejerskab over initiativet er ligeledes væsentligt ifm. udrulningen decentralt. Aalborg 

Kommune sikrede bl.a. dette via afholdelse af et fællesmøde for alle decentrale ledere.  

Endeligt kræver initiativet uddannelse og løbende vejledning af brugerne decentralt. Ved implementering i 

Aalborg Kommune blev alle decentrale ledere fysisk samlet (50-60 personer af gangen), hvor IT-

leverandøren forklarede de nye arbejdsgange. Herudover afholdtes ugentlige café-møder, hvor de centrale 

lønkonsulenter assisterede de decentrale brugere. Under implementeringen sørgede det centrale 

lønkontor for at understrege, at de decentrale brugere kunne benytte et kommentarfelt i systemet, hvis de 

var i tvivl om noget i indberetningen, og at både en økonomiansvarlig og en medarbejder i den centrale 

lønadministration ville kontrollere indtastningerne. Endeligt har Aalborg Kommune benyttet sig af løbende 

support pr. telefon og erfaringsgrupper til vidensdeling. Kommunen udsender også nyhedsbreve, når der 

sker forandringer i systemet. 

Initiativ 9: Kompatible IT-systemer 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Flere kommuner har nævnt fordele ved at benytte IT-systemer, der automatisk overfører data til hinanden. 

Samtidig har decentrale medarbejdere, der benytter inkompatible IT-systemer, nævnt dobbelttastning af 

data i systemerne som en tidsdriver. At have kompatible IT-systemer, mellem løn- vagtplans- og 

økonomisystem samt eventuelle eksterne applikationer som en befordringsapp, er derfor identificeret som 

et forbedringsinitiativ. Grundet initiativets karakter, hvor relevans og implementering afhænger af den 

enkelte kommunens IT-systemer og brug af disse, vil der ikke blive udspecificeret konkrete tiltag nedenfor.  

Kompatible IT-systemer kan enten opnås ved, at kommunerne vælger at bruge samme leverandør til deres 

løn- og økonomisystem (brug af samme leverandør er ikke nødvendigvis en garanti for 

systemkompatibilitet) eller ved, at kommunerne stiller det som et krav ved køb af nye systemer. Det er i så 
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fald op til leverandørerne at sikre, at deres respektive IT-systemer kan tale sammen, således at der er 

mulighed for automatisk dataoverførsel mellem systemerne. 

 

FORDELE OG ULEMPER VED AT SIKRE KOMPATIBLE IT-SYSTEMER 

Kompatible IT-systemer kan både føre til tidsbesparelser og et løft i kvaliteten ved at mindske antallet af 

indtastninger og dermed risiko for fejl. 

Automatisk dataoverførsel mellem forskellige IT-systemer kan spare tid decentralt, da dobbelttastning 

undgås. For eksempel blev der sparet tid på skoler i Lemvig Kommune ved, at skoleplanlægningssystemet 

Tabulex Trio kan overføre gængs fravær automatisk til lønsystemet KMD Opus.  

Ved automatisk dataoverførsel sikres, at der ikke sker fejl ved genindtastningen af data, hvorved kvaliteten 

øges. Dette kan for eksempel være antallet af kilometer, der er registreret på en kørselsblanket. Hvis 

blanketten taler direkte sammen med lønsystemet, som i Tønder Kommune, er der kun behov for kontrol 

af data én gang. 

Selvom det er en fordel med kompatible IT-systemer, nævner flere case-kommuner, at det ofte kan være 

en udfordring at realisere initiativet i praksis, idet det ofte kræver yderligere arbejde for leverandørerne. 

Andre ulemper ved indførslen af kompatible IT-systemer afhænger af, hvordan kompatibiliteten søges 

indført. Hvis kompatibilitet af IT-systemer forsøges opnået ved at benytte samme leverandør til alle 

systemer, kan dette skabe en skævvridning af markedet, hvor kun få store leverandører har mulighed for at 

byde på opgaven. Hvis der i stedet benyttes flere leverandører, der har forpligtet sig til 

systemkompatibilitet, er der risiko for tekniske komplikationer ift. systemkommunikation. Sidstnævnte blev 

for eksempel oplevet i Tønder Kommune, hvor implementeringen af et nyt IT-system vedrørende 

befordring tog et halvt år længere grundet problemer med at få det til at tale sammen med de eksisterende 

systemer. 

 

IMPLEMENTERING AF KOMPATIBLE IT-SYSTEMER 

Ved valg af IT-systemer er det bl.a. vigtigt at overveje i) hvilke IT-systemer der er bedst egnede til at 

varetage de opgaver, kommunen ønsker varetaget og ii) om disse IT-systemer er kompatible. Hvis de IT-

systemer, som kommunen vurderer har den højeste kvalitet, ikke er kompatible, er det relevant for 

kommunen at overveje, hvor meget data, der skal overføres mellem systemerne. Hvis der skal overføres 

meget data, kan kompatibiliteten være en afgørende faktor. Skal der derimod sjældent overføres data 

mellem de to systemer, vil kompatibilitet være mindre væsentligt. For eksempel er der nogle 

vagtplanssystemer, hvor systemet selv sørger for at justere medarbejdernes timeantal i løbet af året. Det 

gør, at der kun er behov for at overføre data til lønsystemet ved årets udgang, hvis der er behov for en 

eventuel udbetaling af overarbejde. 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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Boks 6 beskriver erfaringer med kompatibilitet mellem Tabulex Trio og KMD Opus på en skole i Lemvig.  

Boks 6: Sammenspil mellem Tabulex Trio og KMD Opus decentralt i Lemvig Kommune 

Skolerne i blandt andet Lemvig Kommune benytter Tabulex Trio som deres vagtplanssystem og KMD 

Opus som deres lønsystem. 

Ifølge sekretærerne på skolerne i Lemvig er der to områder, hvor det vil spare tid decentralt, hvis de to 

systemer talte sammen. 

Første område er ændringer i stamdata, for eksempel timetal, ansættelser, fratrædelser mm. Sådanne 

ændringer indtastes altid i Trio, da skolelederen bruger Trio til at planlægge skoleåret. For at kunne 

udbetale den rigtige løn, skal oplysningerne dog også indtastes i Opus, idet data pt ikke overføres 

automatisk. En sekretær nævner, at hvis data overføres automatisk, vil risikoen for at glemme at 

indtaste oplysningerne eller for at lave fejl i indtastningerne mindskes, da informationen kun skal tastes 

en gang i stedet for to gange. I alt vurderer sekretæren at bruge cirka 2-3 minutter per indberetning 

per system ved ændringer i stamdata og 4-5 minutter per indberetning per system ved oprettelse af ny 

medarbejder (tidsestimaterne tager kun højde for, hvor lang tid selve indtastningen tager). 

Andet område er ferie for pædagoger samt teknisk og administrativt personale og sjette ferieuge for 

lærere. Ferie indberettes af lederen i Trio, hvorefter det automatisk importeres til LærerIntra. 

Sekretæren tjekker, at LærerIntra har de opdaterede oplysninger fra Trio en gang om ugen, hvorefter 

eventuelt ferie indberettes manuelt i Opus. En sekretær vurderer, at det tager cirka 2 minutter at 

indberette ferie for en medarbejder per system, det indberettes i. 

Omvendt nævner sekretærerne på skolerne i Lemvig Kommune også to områder, hvor Trio og Opus 

taler sammen. For disse to områder har sekretærerne rigtig gode erfaringer med sammenspillet 

mellem de to IT-systemer, hvorfor der er et decentralt ønske om, at de to systemer kan tale sammen. 

Første område, hvor de to systemer taler sammen, er vikaraflønning. Vikardækning indberettes i Trio, 

hvor det også noteres, hvordan vikaren skal aflønnes. Ved månedsafslutningen eksporterer 

sekretærerne timerne til Opus, hvorefter lønnen kan udbetales. 

Andet område er almindeligt fravær såsom sygdom, tjenestefri og seniordage. Her har kommunen i 

2016 tilkøbt et modul til Trio, så data kan overføres automatisk til Opus. Opsætningen og 

implementeringen af det ekstra IT-modul blev decentralt oplevet som overkommeligt 
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Initiativ 10: Automatisering af fakturakontering6 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Faste elektroniske fakturaer ifm. indkøbsprocessen kan automatisk blive konteret, godkendt, betalt og 

bogført gennem indførelse af betalings- og/eller fakturaplaner. Benyttes betalingsplaner, opsættes 

planerne ved at koble leverandør, EAN-nummer og konto sammen. Benyttes fakturaplaner, opsættes 

planerne ud fra ordrenummeret på fakturaen. De to måder er uddybet i Boks 7 nedenfor.  

 

Automatisk kontering kan enten opsættes, så kontering, godkendelse, betaling og bogføring sker 

automatisk. Overholder en faktura ikke de opsatte kriterier (fx hvis fakturaen overskrider et vist beløb), 

sendes fakturaen til manuel godkendelse. Alternativt kan manuel godkendelse vælges for alle fakturaer.7 

                                                           
6
 Initiativet er pt kun tilgængeligt for kommuner, der bruger KMD Opus 

7
 Initiativet har også potentiale for kommuner, der pt bruger PBS på fakturaer. Det skyldes ifølge en kommune, at 

fakturaer betalt med PBS manuelt skal bogføres og kan være tungt at administrere. Fordelen med PBS er således kun, 
at det sikrer rettidig betaling, da fakturaen stadig skal bogføres og godkendes i økonomisystemet. 

Boks 7: Fakturaplaner og betalingsplaner 

Fakturaplan: Genkendelse ud fra ordrenummer 

 I Aarhus Kommune er systemet som udgangspunkt sat op til at kontere efter ordrenummeret 

på fakturaen. Betalingsplaner kan dog være opsat efter andre parametre som fx en del af 

fakturanummeret 

 Brugen af ordrenummeret kræver, at leverandøren sætter sit system op til at skrive 

ordrenummeret på fakturaen i overensstemmelse med den ønskede kontering. Dette er særligt 

vigtigt, hvis faste fakturaer fra samme leverandør skal konteres forskelligt (fx alt efter hvilken 

institution, der skal betale) 

 Hvis leverandøren har en vis systematik i sine ordrenumre, kan betalingsplanen potentielt 

sortere leverandørens fakturaer, således at leverandøren ikke behøver at ændre sin 

fakturaopsætning 

 Ved brug af ordrenumre kan den automatiske kontering gøres meget specifik, så længe 

ordrenumrene tillader det 

Betalingsplan: Genkendelse ud fra EAN-nummer og leverandør 

 I Roskilde Kommune er systemet sat op til at koble alle fakturaer fra en leverandør til et 

bestemt EAN-nummer til samme konto. Kommunen kan således bruge EAN-numrene til at 

sikre, at faste fakturaer fra samme leverandør konteres korrekt. Grundet dette har Roskilde 

indtil videre fokuseret på at udbrede automatisk kontering decentralt på 

daginstitutionsområdet, da dette typisk er små institutioner med eget EAN-nummer og en 

relativt simpel kontoplan 

 For at kunne opsætte betalingsplaner ud fra EAN-nummer og leverandør, er der behov for, at 

varer bestilt fra en leverandør til et bestemt EAN-nummer altid skal konteres på samme måde 
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Figur 8 viser arbejdsgangene for kontering af en faktura med og uden automatisk kontering. Under 

automatisk kontering af fakturaer vises de tre mulige måder, konteringsprocessen kan foregå på. 

Figur 8: Automatisk kontering via betalingsplaner 

 

 

FORDELE VED OPSÆTNING AF BETALINGS- OG/ELLER FAKTURAPLANER 

Automatisk kontering frigiver tid ved, at manuel fakturahåndtering af kommunens faste fakturaer undgås. 

Tidsbesparelsen kan både finde sted centralt og decentralt afhængigt af, hvem der konterer faste fakturaer. 

Betalings- og/eller fakturaplaner vurderes at være brugbare ift. fx lån, telefonabonnementer og 

forsyningsområdet. Muligheden for at opnå tidsbesparelser understøttes af, at det ofte er få leverandører, 

der står for størstedelen af en kommunes fakturaer. For eksempel kommer cirka 25% af Roskilde 

Kommunes fakturaer årligt fra 5-7 leverandører, og 25 leverandører sender omkring halvdelen af alle 

kommunens fakturaer.  

Boks 8 nedenfor gennemgår en række nøgletal fra kommunerne ifm. fakturakontering.  

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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Automatisk kontering kan øge kvaliteten, idet risikoen for fejl ifm. fakturakontering minimeres, da denne 

sker konsistent i overensstemmelse med opsætningen. Samtidig sikres rettidig betaling, da alle foregående 

trin er automatiseret. Én af case-kommunerne nævner dette som en væsentlig fordel, særligt under 

ferieperioder, hvor der er færre medarbejdere til at varetage opgaverne. Endelig er der mulighed for at 

bruge de manuelle godkendelser som et reelt værktøj for økonomistyring, hvor den økonomiansvarlige kan 

definere, hvilke fakturaer hun eller han ønsker at godkende (fx ud fra leverandør og/eller beløbsgrænser). 

Automatisk kontering kan mindske sårbarheden over for medarbejderfravær, da færre fakturaer vil kræve 

manuel håndtering, før de betales. 

 

ULEMPER VED OPSÆTNING AF BETALINGS- OG/ELLER FAKTURAPLANER 

Der er identificeret fire ulemper ved brugen af betalingsplaner. 

For det første kan implementeringen være tidskrævende. Fx kan opsætning af fakturaplaner kræve, at 

kommunen tager kontakt til leverandørerne for at specificere hvilke ordrenumre, der skal være på 

forskellige fakturaer. Opsætning af betalingsplaner kan også være tidskrævende, hvis kommunen ikke har 

én-til-én sammenhæng mellem EAN-nummer, leverandør og den konto, fakturaen skal konteres til. (Se 

”implementering af betalings- og/eller fakturaplaner” for en uddybning.) 

For det andet kan oprettelsen af faste betalingsplaner reducere muligheden for detaljeret kontering. 

Ønsker kommunen at fastholde en detaljeret kontering, vil der være færre faste fakturaer, der kan konteres 

Boks 8: Nøgletal fra kommunerne 

Antal faste elektroniske fakturaer: 

 Ca. 60% af alle fakturaer pr. kommune er gentagne eller faste. 

 Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at 5-10% af de faste fakturaer, der er relateret til 

ejendomme, vil kunne betales automatisk. 

 I Roskilde Kommune vurderes et optimistisk estimat på potentialet ved betalingsplaner at være 

25-30% efter fuld udrulning. Kommunen har pt oprettet ca. 700 betalingsplaner centralt. 

 Aarhus Kommune har automatiseret ca. 18.000 af sine fakturaer. Kommunen vurderer, at det 

vil være muligt at automatisere op til 60.000 fakturaer eller 10% af det totale antal fakturaer. 

Det er dog op til de decentrale institutioner, hvor mange planer de ønsker at opsætte. 

Tid pr. faktura samt pr. faktura- og betalingsplan: 

 Initiativet medfører tidsbesparelse per faktura, når systemet er sat op. I gennemsnit spares ca. 

2 min. pr. faktura. 

 Hver opsætning af en faktura- og/eller betalingsplan tager i gennemsnit ca. 5 minutter. 

Omkostninger: 

• Omkostningerne til betalingsplanerene afhænger af den aftale, kommunen har med IT-

leverandøren. I Roskilde Kommune betales et engangsbeløb pr. oprettet betalingsplan. 
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automatisk. Kommunerne skal derfor lave en afvejning mellem detaljeringsgraden af kontoplaner og 

potentialet ved automatisk kontering af faste fakturaer.8 

For det tredje kræver brugen af faste betalings- og/eller fakturaplaner øget opmærksomhed, fx hvis 

aftalerne opsiges, hvis der sker ændringer i betaler af fakturaen, eller hvis varen ikke leveres. Flere case-

kommuner nævner, at der ofte er behov for sådanne vedligeholdelser samt undtagelsesbehandlinger, når 

fakturaen ikke lever op til de opsatte kriterier. Kommunerne nævner samtidigt, at ledelsestilsynet er vigtigt 

ift. at kontrollere betalinger. Der kan også være behov for øget fokus på styring, fx på tværs af 

forvaltninger. 

Endeligt vil oprettelsen af faste betalings- og/eller fakturaplaner kræve en vis specialiseret viden og 

forudgående analyse, der kan være tidskrævende. Dette beskrives nærmere i næste afsnit. 

 

IMPLEMENTERING AF BETALINGS- OG/ELLER FAKTURAPLANER 

Ifølge en case-kommune er det hurtigt at opsætte betalings- og/eller fakturaplaner, men analysearbejdet 

før opsættelsen tager tid. Der er to væsentlige trin, kommunen skal forholde sig til forud for opsætningen 

af betalings- og/eller fakturaplaner: 

I. Kommunen skal afgøre, om den automatiske kontering skal foregå via fakturaplaner eller 

betalingsplaner. Fordelen ved fakturaplaner er, at der kan foretages en mere specifik kontering. Til 

gengæld vil en fakturaplan ofte kræve, at der tages kontakt til leverandøren, da planen vil afhænge 

af, at leverandøren benytter de rigtige ordrenumre. Fordelen ved betalingsplaner er, at de kan 

sættes op uafhængigt af leverandøren. Ulemperne er, at konteringen vil blive mindre detaljeret, og 

at kommunen potentielt skal foretage ændringer i sin kontoplan eller opsætning af EAN-numre. 

II. Kommunen skal analysere, hvilke fakturaer der kan automatiseres. Analysen kræver, at det 

fastsættes, hvilke leverandører der ofte sender ensartede fakturaer. Her nævner case-kommuner, 

at det er en fordel, hvis leverandøren sender mange fakturaer. Derudover skal det fastlægges, 

hvilke parametre som skal opstilles for automatiseringen. Det gælder både, hvordan fakturaen skal 

konteres, samt fastsættelse af beløbsgrænse for udsving før manuel godkendelse påkræves. 

Udover det forudgående analysearbejde er der tre generelle forudsætninger for en succesfuld 

implementering af automatisk kontering. Disse var i fokus under Roskilde Kommunes implementering, som 

beskrives i Boks 9. 

For det første er det en forudsætning for automatisering, at konteringsprocessen er standardiseret, så den 

altid foregår på samme måde og er uafhængig af manuelle vurderinger. For eksempel er det en 

forudsætning for betalingsplaner, at fakturaer fra samme leverandør til et bestemt EAN-nummer altid 

konteres ens. 

For det andet er det vigtigt, at der etableres en central udrulningsstrategi, der sikrer støtte og incitament til 

at opsætte automatisk kontering fra centrale og decentrale medarbejdere og ledere. 

For det tredje er det væsentligt at sikre den rigtige uddannelse af brugerne af systemet, så det fulde 

potentiale ved initiativet kan opnås ved at udnytte muligheden for automatisk kontering hvor muligt.  

                                                           
8
 Fakturaplaner giver mulighed for mere detaljeret kontering. Dette kræver dog samarbejde med leverandøren ift. de 

ordrenumre, leverandøren benytter på fakturaerne 
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Tidsplanen for implementering vil variere mellem kommuner, alt efter det teknologiske udgangspunkt, de 

decentrale brugeres kvalifikationer samt kommunens nuværende kontopraksis og brug af EAN-numre. I 

Lemvig Kommune tog det cirka to måneder at opsætte 500 planer. I Roskilde Kommune har det taget cirka 

et år at opsætte betalingsplaner på daginstitutionsområdet, da det blev gjort løbende og ikke som et 

konkret projekt. Kommunen vurderer, at tidsrammen for opsætning af betalingsplaner afhænger af hvor 

konkret kommunen er i sin udvælgelse af fakturaer samt hvorvidt automatiseringen foretages som et 

konkret projekt eller implementeres løbende.9  

                                                           
9
 Kommuner, der benytter sig af KMD, har også mulighed for at tilkøbe en service, hvor KMD opretter 

betalingsplanerne. Roskilde Kommune nævner, at selvom ydelsen tilkøbes, vil der stadigvæk være et betydeligt 
arbejde i at udvælge og beskrive kontering og afgrænsning. 

Boks 9: Udrulning af betalingsplaner i Roskilde Kommune og af fakturaplaner i Aarhus Kommune 

Udrulning af betalingsplaner i Roskilde Kommune: 

Roskilde kommune har indført betalingsplaner på daginstitutionsområdet. Daginstitutionerne er blevet 

udvalgt, fordi de er relativt små enheder med en simpel kontopraksis. Derved har det været relativt 

simpelt at koble leverandør, EAN-nummer og konto, som er en forudsætning ved brug af 

betalingsplaner.  

Implementering af betalingsplaner på daginstitutionsområdet blev foretaget i to bølger. De første to 

måneder blev betalingsplanerne for de decentrale enheder oprettet centralt. Derefter overtog de 

decentrale enheder selv oprettelsen. Uddannelsen af de decentrale mararbejdere fandt primært sted 

via vejledninger og telefonisk support, idet selve opsætningen af en betalingsplan er forholdsvis simpel. 

Roskilde kommune planlægger at indføre betalingsplaner for andre decentrale institutioner i 2017. 

Roskilde har valgt at have manuel godkendelse på de fleste af sine betalingsplaner. Dette skyldes blandt 

andet, at kommunen har opsat mange betalingsplaner for madleverandører. Disse godkendes manuelt, 

da der er at ønske om at sikre kvaliteten af leveringen, før fakturaen betales. 

 

Udrulning af faktura- og betalingsplaner i Aarhus Kommune: 

I Aarhus Kommune er der blevet udarbejdet vejledninger til de decentrale brugere. Som en del af 

implementeringen er der også blevet afholdt workshops, hvor decentrale sekretærer eller ledere kan få 

hjælp til opsætningen af planer.  

Aarhus Kommune har samtidig tilbudt de decentrale institutioner, at det centrale økonomikontor 

foretager en analyse af hvilke fakturaer, der kan oprettes planer på. Hvis de decentrale institutioner 

ønsker det, har de centrale økonomikontor også oprettet planerne for dem. 
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Initiativ 11: Automatisk afstemning 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Både inden for bogholderi- og lønområdet foretages der afstemninger til kontrol af fejl. Afstemningen 

foregår typisk ved at trække to separate datasæt og se, om de samme posteringer findes begge steder ved 

at kigge på beløbssatser, dato mm. Opgaven kan varetages af en medarbejder, men der eksisterer også 

flere IT-løsninger, der kan hjælpe medarbejderen med dele af processen. Flere af disse løsninger fungerer 

ved at finde de posteringer, der går igen i de to datasæt, således at medarbejderen kun skal forholde sig til 

de posteringer, der ikke direkte kan sammenlignes på tværs af de to datasæt. 

Eksempler på løsninger, der benyttes i kommunerne er i) afstemningsrobotter, ii) Excel-makroer, iii) ADRA 

match til bankafstemning og iv) KMD afstemningsrapport og system til udligning af poster til mellemregning 

 

FORDELE OG ULEMPER VED AUTOMATISK AFSTEMNING 

Ved at automatisere hele eller dele af afstemningsprocessen kan der spares tid på afstemningerne centralt 

og decentralt. Hvor meget tid en kommune kan spare, vil afhænge af kommunens størrelse, antallet af 

afstemninger og tiden brugt på afstemningerne nu. 

Automatisering af afstemningsprocessen kan øge kvaliteten direkte ved at mindske antallet af fejl i 

afstemningerne. Derudover kan afstemningsprocessen gøres mindre tidskrævende, hvilket kan føre til, at 

afstemning bliver mere udbredt. Antallet af fejl i afstemningerne mindskes særligt i forhold til kommuner, 

der i dag afstemmer manuelt, idet IT-systemer kan genkende ens tal. 

Afhængigt af kommunens metode til at automatisere afstemningerne vil omkostningerne til opsætningen 

samt behovet for uddannelse og systemvedligeholdelse variere. Det er dog væsentligt, at kommunen 

fortsat kontrollerer den automatiserede proces, så eventuelle fejl i IT-systemet ikke akkumuleres. 

 

IMPLEMENTERING AF AUTOMATISK AFSTEMNING 

Forud for implementering af automatisk afstemning er det vigtigt, at afstemningsprocessen standardiseres, 

og der opsættes retningslinjer for arbejdsopgaver, kontroller og ansvar. Benyttes en robot til at foretage 

afstemninger, vil det være fordelagtigt med en vis skala, idet robotter kan være dyre i investerings- og 

opsætningsomkostninger. Afhængigt af den valgte løsning vil der være behov for undervisning og træning 

af medarbejdere. Boks 10 beskriver tre eksempler på automatiserede løsninger til afstemninger i hhv. 

Lemvig, Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommune. 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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Boks 10: Eksempler på automatiserede afstemningsløsninger i kommunerne og Statens Administration 

Lemvig Kommune: 

Lemvig Kommune benytter en KMD løsning, der udligner mellemregningskonti, så det kun er de poster, 

der ikke kan udlignes direkte, der skal vurderes manuelt. Det gik hurtigt at opsætte kriterierne for 

udligning i systemet, da de er de samme, som medarbejderne har anvendt manuelt. 

I systemet kan der genereres en afstemningsrapport, hvor kommunen kan følge med i, om 

afstemningen er lavet eller ej. Grundet systemet tager det kortere tid centralt at følge op på, om 

afstemningerne er foretaget decentralt. Afstemningsrapporten forudsætter, at der indtastes et hierarki 

for afstemningskonti. I Lemvig Kommune er det fordelt på medarbejdere og på afstemningsfrekvens. 

Denne liste tog også kort tid at oprette, da kommunen havde oplysningerne i forvejen af hensyn til 

kontrol. Under implementering af systemet stod KMD for undervisningen i både udligning og 

afstemningsrapporten. Undervisningen tog to halve dage for de cirka 40 afstemmere centralt og 

decentralt. Som en del af undervisningen hjalp KMD de centrale medarbejdere med at opsætte de 

første mellemregningskonti. Kommunen har superbrugere centralt, der supporterer decentrale 

institutioner med afstemning. Der er udarbejdet vejledning til afstemmerne. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune: 

I Lyngby-Taarbæk kommune foretages afstemningerne af mellemregningskonti primært i centrene. 

Afstemningerne foretages efter behov og mindst en gang årligt. En afstemning kan tage mellem 20 

minutter og 6 dage, alt efter hvor kompliceret arbejdet er. For at lette processen for visse afstemninger 

har Lyngby-Taarbæk Kommune udviklet Excel-makroer, der automatisk udsøger og udligner ens poster, 

eventuelt via cpr-nummeroplysninger. 

Kommunen har tre makroer, som benyttes til delvis afstemning – en lidt større makro og to mindre 

makroer. Den største makro benyttes til automatisk, men ukritisk, at finde en modpost og 

markere begge poster som udlignet.  

De to mindre makroer er en hjælp til søgning og markering af poster, der udligner 

hinanden. Det vurderes, at en rutineret makroudvikler forholdsvis hurtigt kan udvikle 

tilsvarende makroer. 

Lyngby-Taarbæk Kommune nævner, at det kan være en fordel at bruge pivottabeller i 

stedet for makroer, hvis der er angivet cpr-nummer eller anden entydig identifikation på 

posteringerne. 

 

Københavns Kommune:  

I Københavns Kommune er der implementeret en robot, der laver rutinemæssigt forberedende arbejde 

(samling af dokumentation) forud for afstemning af kasser. 

 

Statens Administration: 

Statens Administration har i april 2017 taget tre robotter i brug til regnskabsafstemning. Robotterne 

forventes at frigive ressourcer til andre opgaver. Statens Administration vurderer, at brugen af robotter 

i fremtiden vil blive mere udbredt i den offentlige sektor. 
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Initiativ 12: Systemunderstøttet ledelsestilsyn 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Det er muligt at tilkøbe et IT-modul til de kommunale løn- og økonomisystemer, der understøtter 

processen for ledelsestilsyn. Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i rammerne på KMD Opus. 

På lønområdet kan modulet hjælpe med at danne lønlister for hver institution, således at lederen kan 

kontrollere, at det er de rigtige medarbejdere, der står i lønsystemet, og at de får den rigtige løn.  

På bogholderiområdet kan modulet automatisk generere et udtræk af fakturaer, som institutionslederen 

kan kontrollere. Intuitionslederne kan samtidig godkende listerne direkte i økonomisystemet, så 

arbejdsgangen bliver så let som mulig. 

 

FORDELE OG ULEMPER VED SYSTEMUNDERSTØTTET LEDELSESTILSYN 

Automatisk dannelse af lister til kontrol medfører en tidsbesparelse centralt for både løn og 

bogholderikontroller, hvis listerne som udgangspunkt dannes manuelt. Er institutionslederne vant til at 

foretage kontrollerne manuelt, vil muligheden for at godkende medarbejdere og fakturaer direkte i IT-

systemet også medføre en tidsbesparelse decentralt. 

Brugen af ledelsestilsyn kan også føre til øget kvalitet, idet det sikres, at den rigtige løn udbetales, og de 

decentrale ledere får større føling med institutionens budget. Hvis kommunen har indført flere automatiske 

løsninger ift. kontering af fakturaer, kan det månedlige ledelsestilsyn være særligt relevant i forhold til 

kontrol og budgetføling. 

Ulemper ved systemunderstøttet ledelsestilsyn er omkostningerne forbundet med at købe IT-modulet. 

Derudover vil indførslen af ledelsestilsyn kræve tid decentralt, hvis kontrollen ikke allerede eksisterer. 

 

IMPLEMENTERING AF LEDELSESTILSYN 

Case-kommunerne har ikke nævnt behov for en decideret implementeringsstrategi, da tiltaget er 

forholdsvist simpelt. Det anbefales dog, at der afholdes en workshop for de decentrale ledere, hvor 

systemet præsenteres. Workshoppen kan evt. følges op med månedlige caféer, hvor lederne kan få hjælp. 

Boks 11 beskriver tre case-kommuners erfaringer med ledelsestilsyn på løn- og bogholderiområdet. 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Beløbsgrænse for udsving i 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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Boks 11: Tre kommuners erfaringer med systemunderstøttet ledelsestilsyn 

Ringkøbing-Skjern Kommune: 

I Ringkøbing-Skjern Kommune dannes der hvert andet år lønlister til alle decentrale institutioner, hvor 

lederen skal kontrollere, at det er de rigtige medarbejdere, der står på listen, og at medarbejderne får 

den rigtige løn. Før tilkøbet af IT-modulet tog det cirka to uger for en central medarbejder at danne og 

opdatere listerne til den decentrale kontrol. Efter tilkøbet af modulet tager samme proces to dage. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune: 

Lyngby-Taarbæk Kommune har benyttet IT-modulet til at indføre en månedlig ledelseskontrol på 

fakturaer for decentrale institutionsleder. Hver institutionsleder kontrollerer månedligt 5% af 

institutionens fakturaer, dog maksimalt 50 fakturaer. 

Opsætning af systemunderstøttet ledelsestilsyn tog cirka 14 dage for en medarbejder. Kommunen 

fokuserede på, at IT-systemet skulle være nemt at benytte, og at ledelsestilsyn er en lederopgave mere 

end en opgave pålagt specifikke personer. Som introduktion til systemet afholdte kommunen et møde 

på 1-2 timer for alle kommunens ledere (center-opdelt), hvor der blev orienteret om hvorfor, hvordan 

mm. på overordnet niveau. Derefter blev der afholdt workshops for lederne på hvert område, hvor de 

selv kunne arbejde i systemet. Lyngby-Taarbæk Kommune havde fokus på, at alle skulle have den 

nødvendige hjælp, hvorfor der de første måneder blev afholdt IT-caféer. 

Interviews med decentrale ledere indikerer, at lederne er glade for at foretage ledelsestilsynet. Blandt 

andet blev det nævnt, at ledelsestilsynet gav en bedre føling med, hvad der skete på institutionen og 

øgede opmærksomheden på budgetstyring. 

En decentral skoleleder i kommunen benytter cirka ½ time på ledelsestilsyn om måneden. 

 

Favrskov Kommune:  

I Favrskov Kommune bruges IT-modulet til månedlige ledelsestilsyn af fakturaer decentralt. Her 

kontrollerer institutionslederne månedligt mellem 10 og 25% af institutionernes fakturaer. I praksis 

svarer det til, at der gennemgås 10-15 fakturaer månedligt pr. ledelseskontrol. 

Ifølge Favrskov Kommune var IT-modulet nemt at implementere systemmæssigt. I forbindelse med 

implementeringen blev der afholdt undervisning i modulet for de decentrale ledere. 
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Initiativ 13: Systemintegration ved robotter 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Robotter kan bruges til i) automatisk at overføre information mellem to systemer og ii) at undgå manuelle 

arbejdsgange i standardiserede processer, der ikke kræver subjektive vurderinger. 

For eksempel kan en robot læse information fra et system og indtaste det i et andet. Dette gøres ved, at 

robotten får adgang til begge systemer, og det kodes hvordan den skal navigere de to systemer – fx hvilke 

data der skal hentes og indtastes i systemerne.  

Robotter er endnu på et tidligt stadie, hvorfor der kun er få kommuner, der benytter sig af muligheden. Der 

er dog også andre offentlige aktører, der er i gang med at udvikle og implementere robotteknologi – fx 

Statens Administration. 

Københavns Kommune har siden 2016 arbejdet med at indføre robotter. Kommunen har i perioden frem til 

og med foråret 2017 opsat ni robotter på lønområdet. Én af robotterne udfører dele af processen for 

enkeltsager ifm. engangstillæg. Den fulde proces er illustreret i Figur 9. 

Figur 9: Fuld robotproces i Københavns Kommune for engangstillæg, enkeltsager 

 

 

FORDELE OG ULEMPER VED SYSTEMINTEGRATION VED ROBOTTER 

Brugen af robotter kan mindske mængden af dobbelttastning og manuelle arbejdsgange. Den tidsmæssige 

besparelse varierer med størrelsen og hyppigheden af den arbejdsgang, der optimeres. Særligt kan store 

kommuner med mange ens processer og tunge systemer have stort potentiale ved robotter. 

Indførslen af robotter kan øge kvaliteten, idet risikoen for fejl ved manuel indtastning minimeres. Der er 

dog også en risiko for, at eventuelle fejl i robotopsætningen vil blive opdaget senere end ved manuel 

indtastning. Brugen af robotter kræver derfor kontrol og udvikling. 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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Efter opsætning af en robot er det vigtigt, at denne vedligeholdes og opdateres, hvis der fx kommer nye 

systemopdateringer eller regler, der har indflydelse på udførslen af arbejdsgangen. Københavns Kommune 

regner med at bruge cirka 20% af prisen på robotten til vedligeholdelse af robotten efter dens 

implementering. Samtidig kan indførslen af robotter stille nye krav til kompetencer hos medarbejderne fx i 

form af yderligere IT-kompetencer. 

Derudover kræver robotter en betydelig engangsomkostning i forbindelse med opsætning af robotten. 

Grundet dette er det de store kommuner, med mange sager, der først får gevinsterne tilbage fra de initiale 

investeringer. 

 

IMPLEMENTERING AF ROBOTTER 

En væsentlig forudsætning for implementering af robotter er, at kommunen på forhånd har analyseret 

hvilke processer, en robot kan overtage. Herunder er det også vigtigt, at de felter robotten skal aflæse, er 

de samme og genfindes de samme steder, så robotten kan lokalisere dem. Det er også en fordel, hvis 

processerne ikke er for komplekse. Københavns Kommune er startet med at indføre robotter på de simple 

processer. I den forbindelse gennemgik kommunen alle sine processer og kortlagde, hvilke processer der 

helt eller delvist er egnet til robotløsninger. 

Ved implementering af robotter kan det være nødvendigt at uddanne nogle af kommunens medarbejdere 

til brug og vedligeholdelse af robotten. 

Hvor lang tid implementeringen og det forudgående analyse- og programmeringsarbejde tager, vil afhænge 

af den robot, kommunen ønsker installeret. Københavns Kommune vurderer, at implementeringen tager 

cirka 2 måneder for en robot. Her er udviklingen og implementeringen af robotter sket i tæt samarbejde 

med kommunens IT-kontor. 

Det bemærkes, at der ikke er nogle lovgivningsmæssige barrierer for at implementere robotter i 

kommunernes arbejdsgange på løn og bogholderiområdet.10 

 

  

                                                           
10

 Se fx http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/168048/artikel.html#cxrecs_s 
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Organisering 

Dette afsnit beskriver tre initiativer, der konsoliderer opgavevaretagelsen i større enheder. Det skyldes, at 

der er observeret flere konsolideringsinitiativer i kommunerne, der har frigjort ressourcer. 

Projektets kortlægning har vist, at lønudbetalingsprocesser er overvejende decentraliseret, mens processen 

ifm. ansættelse af nye medarbejdere overvejende er centralt organiseret. På bogholderiområdet har nogle 

kommuner valgt at centralisere opgaverne, mens ca. 75% af kommuner ser bogholderi som en funktion, 

der bør forblive tæt på kilden. 

På baggrund af interviews i case-kommunerne ses en overordnet tendens til, at mindre institutioner går 

sammen om at ansætte en administrativ medarbejder til varetagelse af deres løn- og bogholderiopgaver. 

Fra kortlægningen er der indikationer på, at dette bidrager positivt til kvaliteten i opgavevaretagelsen af 

både løn- og bogholderifunktionen. Udbredelsen af et sådant mellemniveau er dog fortsat begrænset i 

kommunerne. 

Nedenfor beskrives tre initiativer på det organisatoriske område: 

 Konsolidering inden for kommunen (side 45) 

 Tværkommunalt samarbejde (side 55) 

 Udbud af lønadministrationen (side 63) 

Det er vigtigt at påpege, at initiativerne kan være gensidigt udelukkende. For eksempel er det ikke muligt 

for en kommune både at høste gevinster ved centralisering i kommunen (initiativ 14) og i et 

tværkommunalt samarbejde om lønfunktioner (initiativ 15) samtidig. 

 

Initiativ 14: Konsolidering inden for kommunen 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Initiativ 14 omhandler konsolidering af løn- og bogholderifunktionerne. Konsolidering kan lede til 

effektivisering gennem stordrift på flere niveauer i kommunen. Muligheden for stordriftsfordele vil variere 

mellem løn- og bogholderifunktionerne. 

Under dette initiativ beskrives tre måder, hvorpå kommuner kan opnå effektivisering via konsolidering. De 

tre måder er: 

A) Centralisering til mellemniveau (løn og/eller bogholderi) 

B) Centralisering fra forvaltningsniveau (løn og/eller bogholderi) 

C) Centralisering af bogholderifunktionen 

De tre konsolideringsmåder vil blive beskrevet separat. Under hver måde vil der være en kort beskrivelse af 

initiativet, en redegørelse for identificerede fordele og ulemper samt en beskrivelse af implementeringen. 

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at nogle af centraliseringsinitiativerne kan kombineres med en 

strategi, hvor kommunerne søger at få så meget data som muligt tastet ved kilden (decentralt). For 

eksempel er det muligt at forene konsolideringsforslag A) og B) med, at de administrative medarbejdere 

eller ledere indtaster al eller dele af informationen ved ansættelse af en ny medarbejder direkte i IT-
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systemet (se initiativ 8). Ligeledes kan alle konsolideringsinitiativer forenes med, at kommunen vælger at 

benytte et indkøbssystem, hvor varemodtagelse sker hos disponenten direkte i systemet (se initiativ 3). 

Et alternativ til at konsolidere afdelinger er at centralisere enkelte opgaver. Et eksempel på dette er 

udarbejdelse og udsendelse af ansættelsesbreve til nye medarbejdere, der i flere case-kommuner gøres 

centralt for at sikre høj kvalitet og ensartethed.  

Figur 10 illustrerer, hvordan fem kommuner har foretaget en centralisering inden for løn og/eller 

bogholderi. Bogstaverne A, B og C henviser til de tre måder der gennemgås på de efterfølgende sider. 

 

Figur 10: Eksempler på kommuner, der har konsolideret deres løn- og/eller bogholderifunktioner 

 

 

A) CENTRALISERING TIL MELLEMNIVEAU 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET OM CENTRALISERING TIL MELLEMNIVEAU 

I flere case-kommuner har decentrale institutioner centraliseret deres bogholderi- og lønfunktioner til et 

mellemniveau, så der opgavevaretages på tværs af flere institutioner inden for samme fagforvaltning. For 

eksempel kan en gruppe daginstitutionsledere gå sammen om at dele en administrativ medarbejder, der 

overtager løn- og bogholderiopgaverne for institutionerne, og derved frigiver tid hos de enkelte ledere. Et 

andet eksempel er på ældreområdet, hvor der i flere case-kommuner er blevet dannet et administrativt 

center, der samler løn- og bogholderiopgaverne for kommunens ældrepleje mv. 

Disse initiativer beskrives som centralisering til mellemniveau, fordi opgaverne hverken foregår helt 

centralt eller på de enkelte institutioner. Det bemærkes, at konsolideringen kan ske i flere grader – fra en 

sekretær der tager fysisk rundt på flere institutioner til oprettelsen af et administrativt center. 

De opgaver, der centraliseres til mellemniveau er typisk de opgaver, administrative sekretærer varetager på 

større institutioner. For lønområdet omfatter opgaverne i) indtastning af timer, befordring, sygdom og 

fravær i lønsystemet (hvis medarbejderne ikke selv indtaster dette direkte i systemet), ii) ændring i 

stamdata så som oprettelse af ny medarbejder – herunder indhentelse af relevante dokumenter samt 

indtastning af medarbejderens persondata, stilling, løn og evt. anciennitet og overenskomst. I visse tilfælde 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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vil medarbejderen på mellemniveau også udsende ansættelsesbrevet. Opgaver, der typisk kan centraliseres 

til mellemniveau på bogholderiområdet omfatter fakturakontering, registrering af varemodtagelse, betaling 

af fakturaer og bogføring. 

 

FORDELE OG ULEMPER VED CENTRALISERING TIL MELLEMNIVEAU 

Det er sjældent, at der er en decideret økonomisk business case på at danne et decentralt administrativt 

fællesskab på mellemniveau. Ofte foretages konsolideringen dog ud fra en vurdering om, at opgaverne vil 

blive varetaget mere effektivt, og at det vil lette tiden, lederen bruger på administration. Der er tale om en 

centralisering, som kan være første skridt til B) Centralisering fra forvaltningsniveau. Idet konsolideringen til 

mellemniveau ofte foregår ved, at en leder tilkøber sig sekretærtimer, er det ikke sikkert, at 

konsolideringen vil føre til en reduktion i årsværk. I stedet vil der blive frigivet tid til lederen.  

En anden motivation for at foretage en konsolidering til mellemniveau er, at der typisk vil ske en forøgelse 

af kvaliteten på baggrund af større faglighed og øget kompetenceniveau, idet der er bedre mulighed for 

faglig sparring og vidensdeling. Ansættelse af en fælles sekretær kan særligt gavne mindre institutioner, 

hvor lederne sjældent har lønopgaver såsom at ansætte folk, og derfor ikke har rutine i processerne. Ved 

oprettelse af et administrativt center kan initiativet også føre til større robusthed, da der er flere 

medarbejdere, der beskæftiger sig med samme opgaver på samme placering.  

Tønder Kommune nævner, at der er oplevet en kvalitetsforbedring, efter at flere daginstitutioner er gået 

sammen om at varetage løn- og bogholderiopgaver. Derudover har det været en fordel for det centrale 

lønkontor, at lønkonsulenterne nu kun skal have kontakt til én person i forbindelse med daginstitutionerne. 

Hverken fra decentral eller central side har case-kommunerne nævnt ulemper ved initiativet. Dette kan 

være forårsaget af, at initiativet ofte er igangsat af de decentrale institutioner selv. Mulige ulemper kan dog 

være, at der sker et tab af nærhed, hvis en administrativ medarbejder flytter fra institutionen til et 

administrativt fællesskab, der har en anden lokation. Det kan gøre det sværere for den administrative 

medarbejder at vide, hvad der sker på institutionen – fx hvordan fakturaer skal konteres. Har den 

administrative medarbejder udfyldt flere funktioner på institutionen, vil institutionen desuden skulle finde 

en anden til at varetage disse opgaver. 

Boks 12 beskriver tre case-kommuners erfaringer med centralisering til mellemniveau. 
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IMPLEMENTERING AF CENTRALISERING TIL MELLEMNIVEAU 

Hvis centraliseringen til mellemniveau foregår ved, at en leder køber sekretærtimer, vil kommunen ifm. 

implementeringen skulle overveje, hvor mange timer der er brug for, samt hvorvidt det er fordelagtigt for 

institutionen at betale for disse timer, så lederen kan få frigivet tid til andre opgaver. Herefter kan det være 

relevant for lederen at undersøge, om der er andre institutionsledere, der står i samme position, således at 

de sammen kan ansætte en sekretær. Dette er fx sket i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor nogle 

daginstitutioner sammen har ansat en administrativ medarbejder. 

Boks 12: Erfaringer med at konsolidere på mellemniveau fra tre kommuner 

Greve Kommune: 

Greve Kommunes fire plejecentre skabte i 2008 et administrativt fællesskab til at varetage de 

decentrale lederes opgaver indenfor løn og bogholderi. Før 2008 sad der to årsværk (én for henholdsvis 

løn og bogholderi) på hvert plejecenter. Disse årsværk er nu samlet i ét administrativt center.  

Fordelene ved det administrative fællesskab vurderes at være højere effektivitet, faglig sparring og 

vidensdeling, samt at de stadigt sidder tæt på de decentrale centre. Når årsværk sammenlignes, kan 

der ikke findes en besparelse. Greve vurderer dog, at årsværk ikke kan sammenlignes direkte, da 

opgaverne har udviklet sig løbende.  

 

 

Lemvig Kommune: 

I Lemvig Kommune har de mindre daginstitutioner ikke en sekretær tilknyttet, hvorfor løn- og 

bogholderiopgaverne enten varetages af lederen, eller lederen har valgt at betale for en sekretær (der 

fx arbejder for et plejecenter) til at bruge 2 timer ugentligt på at varetage institutionens løn- og 

bogholderiopgaver. Sidste mulighed mindsker fejl og giver en tidsbesparelse, idet en sekretær har mere 

erfaring i at løse løn- og bogholderiopgaver effektivt. 

 

Aalborg Kommune: 

Aalborg Kommune benytter såkaldte ‘satellitter’ på mellemniveau som en del af sin organisering. 

Satellitterne supporterer den decentrale opgaveløsning på tværs af flere institutioner indenfor hver 

fagforvaltning. På skoleområdet er der for eksempel et personalekontor til løn. For dagtilbud er der to 

enheder på tværs af 150 institutioner, mens en supportenhed på ældreområdet supporterer alle 

institutioner. 
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Dagtilbudsområderne i Favrskov Kommune valgte i 2016 at ansætte en administrativ medarbejder til at 

varetage bogholderiopgaverne. Den administrative medarbejder blev finansieret ved en sammenlægning af 

daginstitutionsområder, der frigav ressourcer i form af færre områdeledere. Den administrative 

medarbejder rapporterer, at dette har været en succes grundet effektivitetsforbedringer ved at sidde 

koncentreret med opgaverne. 

Hvis centraliseringen til mellemniveau sker ved, at der dannes et administrativt center, er det vigtigt, at der 

før implementeringen foretages en forventningsafstemning om opgavefordeling i det administrative center 

versus lederne på institutionerne. 

Boks 13 uddyber implementeringen af et administrativt center for ældreområdet i Roskilde Kommune. 

 

 

 

Boks 13: Implementering af et administrativt center i Roskilde Kommune 

I Roskilde Kommune er der i 2016 blevet oprettet en ny afdeling, der samler de administrative 

medarbejdere på ældreområdet. Baggrunden for oprettelsen af den nye afdeling er, at det blev 

observeret, at de administrative medarbejdere på institutionerne brugte ca. 20 ud af 37 timer om ugen 

på administrative opgaver. Der var således en hypotese om, at en samling af de administrative 

medarbejdere kunne øge effektiviteten og samtidigt øge kvaliteten. 

Bekymringerne for institutionerne før implementeringen af det administrative center var primært i 

forhold til, hvem der skulle varetage de ikke-administrative opgaver, de administrative medarbejdere 

tidligere havde varetaget. Derudover var de administrative medarbejdere betænkelige ved 

omrokeringen, idet ikke alle medarbejdere ønskede at flytte fra den institution, de sad i. 

Som en del af implementeringen var der stort fokus på at gøre det klart, hvilke arbejdsopgaver det 

administrative center skulle varetage. Dette blev bl.a. gjort ved at lave arbejdsgangsbeskrivelser for de 

forskellige processer. Herudover blev der oprettet en mailadresse, hvor institutionerne kan sende 

forespørgsler til det administrative center. Det administrative center arbejder procesorienteret med 

opgaverne. Dette vil sige, at medarbejderne har ansvar for en arbejdsgang i stedet for en institution. 

For at lette overgangen til det administrative center har hver institution fået tildelt en kontaktperson, 

der fungerer som konsulent for institutionen. Det er dog ikke nødvendigvis kontaktpersonen, der 

varetager institutionens opgaver. 

Oprettelsen af det administrative center bliver beskrevet som en succes. Enkelte institutioner har haft 

svært ved overgangen hvis lederne er nye og tidligere har brugt den administrative medarbejder til at 

støtte sig op af. De administrative medarbejdere er glade for deres nye arbejdsplads. Medarbejderne 

har også fået styrket deres kompetencer, og selv de dygtigste medarbejdere har lært noget nyt efter 

sammenlægningen. Kvaliteten er steget, idet der bliver fulgt op på fx refusioner, og centeret bliver 

opmærksom på fejl. 

Endeligt er robustheden øget, idet der nu er en administrativ medarbejder til at varetage løn- og 

bogholderiopgaverne for institutionerne. 
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B) CENTRALISERING FRA FORVALTNINGSNIVEAU 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET OM CENTRALISERING FRA FORVALTNINGSNIVEAU 

To case-kommuner har centraliseret løn- og bogholderiopgaver fra forvaltningsniveau til et centralt løn- 

og/eller bogholderikontor for at opnå effektiviseringer ved stordrift. Opgaverne, der er samlet fra 

forvaltningsniveauet, svarer til de opgaver, der typisk foregår på de centrale løn- og bogholderikontorer – 

herunder support, lønkørsler, ændringer i stamdata samt kontrol af decentrale indtastninger og 

afstemninger. Boks 14 beskriver Aalborg Kommunes og Københavns Kommunes erfaringer med 

centralisering fra forvaltningsniveau.  

 

 

 

Boks 14: Erfaringer fra Aalborg og Københavns Kommune ved centralisering fra forvaltningsniveau 

Aalborg Kommune – samling af fem lønkontorer: 

I 2008 samlede Aalborg kommune fem lønkontorer til ét centralt lønkontor under Borgmesterens 

Forvaltning. Dette skete for at skabe en kritisk masse til at opnå høj faglighed og ressourceeffektiv 

opgaveløsning. Sammenlægningen af de fem lønkontorer samt 4 ÅV, der sad i Borgmesterens 

Forvaltning, har ført til en nedskalering til 32 ÅV fra 54 ÅV. Reduktionen af 22 ÅV er sket gradvist ved 

naturlig afgang, og afdelingen dækker de samme opgaver. Grundet den gradvise nedskalering kan 

besparelsen ikke tydeligt deles op på hhv. automatisering og organisationsændring.  Aalborg har netop 

haft fokus på at automatisere arbejdsgangene indenfor løn samtidig (se initiativ 7 og 8 for uddybning). 

Den organisatoriske sammenlægning har mindsket sårbarheden betydeligt. Det skyldes blandt andet, 

at der nu arbejdes i teams. Det indebærer, at den enkelte lønkonsulent ikke er tilknyttet faste 

decentrale enheder, men kan løse henvendelser fra forskellige institutioner på en række 

procesområder. Blandt andet derfor har teamet oprettet en fællesmail for henvendelser fra de 

decentrale enheder, hvor lønkonsulenterne kan påtage sig opgaverne. 

Det bemærkes, at den øvrige organisering i Aalborg Kommune er karakteriseret ved såkaldte satellitter 

på mellemniveau, der supporterer de decentrale institutioner (se også Boks 12). 

 

Københavns Kommune – etablering af shared service center i kommunen: 

Københavns Kommune etablerede i 2007 et shared service center, Koncernservice, med det formål at 

løse administrative opgaver for kommunen inden for økonomi, personale og løn. Overførslen af 

medarbejdere fra forvaltningerne til Koncernservice er sket i flere bølger mellem 2012 og 2016. 

Det har været muligt for Københavns Kommune at opnå løbende effektivisering af opgavevaretagelsen 

internt i Koncernservice. Dette er blandt andet sket ved at opkvalificere medarbejderne og 

standardisere opgaveløsningen (se også initiativ 1). 
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FORDELE OG ULEMPER VED CENTRALISERING FRA FORVALTNINGSNIVEAU 

Fordele ved at centralisere fra forvaltningsniveau er primært, at der kan opnås både stordriftsfordele og 

højere kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig med dette er der mulighed for at opkvalificere 

medarbejderkompetencer via faglig sparring og vidensdeling. Københavns Kommune nævner fx, at 

Koncernservice har udviklet sig til en arbejdsplads, hvor de administrative medarbejdere kan være stolte af 

deres faglighed. 

Centralisering fra forvaltningsniveau kan møde skepsis fra forvaltningerne grundet tabet af nærhed, da 

opgaverne flyttes et andet sted hen. Her nævner Københavns Kommune, at det er vigtigt at tilbyde 

forvaltningerne et alternativ, som er lige så godt. Derudover nævner Københavns Kommune, at samlingen 

af administrative medarbejdere i ét center, hvor de kun skal arbejde med administration, i nogle tilfælde 

har synliggjort behov for opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. Kommunen ser det som en 

meget væsentlig ledelsesopgave at sikre, at medarbejderne til enhver tid har de kompetencer, der er behov 

for. 

 

IMPLEMENTERING AF CENTRALISERING FRA FORVALTNINGSNIVEAU 

Forud for sammenlægningen af de fem lønkontorer i Aalborg Kommune, blev der nedsat en projektgruppe, 

som beskrev hvor mange ressourcer, der beskæftigede sig med lønadministration i de enkelte 

forvaltninger, samt hvilke konkrete opgaver de varetog. Det blev herefter besluttet, hvilke konkrete 

opgaver det nye centrale lønkontor skulle varetage og hvor mange medarbejderressourcer, der var behov 

for. 

Ved oprettelsen af det centrale lønkontor startede medarbejderne med at varetage de samme opgaver, 

som de havde gjort hidtil. Dette var med henblik på at sikre driften. Efterfølgende har lønkontoret arbejdet 

med at ændre organisering og arbejdsgange for at imødegå de effektiviseringskrav, der har været. 

Effektiviseringen har været en løbende proces, som beskrevet i Boks 14. 

I Københavns Kommune blev Koncernservice oprettet i 2007 for IT- og regnskabsområdet. Teknik og Miljø 

lagde stort set alle bogholderiopgaver over til Koncernservice med det samme, mens andre 

forvaltningsområder overførte færre regnskabsområder. I 2013 samledes løn- og personalefunktioner samt 

de resterende regnskabsopgaver i Koncernservice. En del af motivationen var, at forvaltningerne havde 

svært ved at opnå flere synergier uden den kritiske masse, en centralisering ville give. 

Som en del af den organisatoriske sammenlægning har Københavns Kommune standardiseret processerne 

mest muligt for at opnå yderligere effektivisering. 

 

C) CENTRALISERING AF BOGHOLDERIFUNKTIONEN 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET FOR CENTRALISERING AF BOGHOLDERIFUNKTIONEN 

Enkelte kommuner har centraliseret bogholderifunktionerne. Dette inkluderer Gentofte Kommune i 2011 

og Ringkøbing-Skjern Kommune i 2014. I beskrivelsen af dette initiativ vil der blive fokuseret på erfaringer 

fra Ringkøbing-Skjern. 
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I en analyse foretaget af Deloitte i 2010 var Ringkøbing-Skjern Kommune den fjerde mindst produktive på 

bogholderiområdet blandt de 14 kommuner i analysen. Produktivitetsforskellen til de mest produktive 

kommuner skyldtes blandt andet kommunens meget decentrale organisering af bogholderi, hvor en stor 

del af opgaverne blev udført af sekretariatspersonale og/eller lederne, der ikke havde bogholderi som 

kerneopgave. Det blev derfor vurderet, at der var behov for styrkelse af såvel kvaliteten i 

opgavevaretagelsen som budgetstyringen i decentrale enheder. Forventningen hos kommunen var, at en 

centralisering af bogholderiopgaverne ville øge produktiviteten og kvaliteten. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt at centralisere alle økonomiopgaver for alle fagområder og de 

tilhørende decentrale institutioner - herunder bogføring, opkrævninger, budgetopfølgninger, 

budgetlægning, controlling og sparring/rådgivning. En af fordelene ved at centralisere alle 

økonomifunktionerne har været, at der er opnået flere synergier, fx pga. mulighed for hurtig vidensdeling. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune er fagområderne fordelt på fem fysiske lokationer. For at sikre nærhed 

mellem økonomifunktionen og de relevante fagområder, hvor der er løbende kontakt, har kommunen valgt 

at placere hvert økonomiteam under økonomifunktionen i samme bygning som de enkelte fagområder. En 

fordel ved at have en spredt fysisk placering af disse økonomiteams er, at det har medvirket til, at 

fagområderne har accepteret at have en samlet økonomifunktion. Centralt vurderes det, at denne accept 

fra fagområderne ikke ville være der, såfremt hele økonomifunktionen var samlet fysisk ét sted. 

Ulemperne ved at have spredt økonomiteams i økonomifunktionen kan være, at samhørigheden internt i 

økonomifunktionen kan være vanskelig at opnå. Dette var en udfordring i Ringkøbing-Skjern Kommune i 

starten, men opleves ikke længere. 

 

FORDELE VED CENTRALISERING AF BOGHOLDERIFUNKTIONEN 

Centraliseringen i Ringkøbing-Skjern Kommune førte til en besparelse på 22% for hele økonomifunktionen 

og på næsten 50% for bogholderiopgaverne alene, idet Ringkøbing-Skjern Kommune som en del af 

centraliseringen valgte at øge investeringerne ift. konsulent- og controllerindsats. 

Ressourcebesparelserne kom bl.a. ved hurtigere fakturagennemløb, færre ressourcer til fejlrettelser, mere 

effektive arbejdsgange og ved synergieffekter ved at lade medarbejderne arbejde i teams, der varetager 

alle økonomifunktioner for en fagforvaltning. 

Set fra et kvalitetsperspektiv nævner Ringkøbing-Skjern Kommune, at centraliseringen har medført et 

kompetenceløft via medarbejderspecialisering og faglig sparring. 

Endeligt nævner kommunen, at centraliseringen har gjort arbejdspladsen mere attraktiv for medarbejderne 

grundet den øgede mulighed for faglig sparring. Dette kan gøre det nemmere at tiltrække nye 

medarbejdere, hvorved centralisering kan have en positiv effekt på robustheden i opgavevaretagelsen. 

 

ULEMPER VED CENTRALISERING AF BOGHOLDERIFUNKTIONEN 

Nogle steder kan sekretærerne eller lederne have svært ved at give slip på bogholderiopgaven. For 

eksempel var der i Ringkøbing-Skjern Kommune skolesekretærer, der to måneder efter centraliseringen, 

ikke helt havde sluppet opgaven. Ved centralisering af bogholderifunktionen er det således vigtigt at være 

opmærksom på, hvordan skyggefunktioner kan undgås. En væsentlig forudsætning for dette er, at der 

decentralt er vished om opgavevaretagelsen centralt. 
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Det kan være en umiddelbar ulempe, at den daglige fysiske nærhed i forhold til ledelsen i den enkelte 

enhed forsvinder, for eksempel i forhold til varemodtagelse og budgetstyring. Her er det vigtigt, at 

kommunen gør sig overvejelser om, hvornår det er relevant, at varemodtageren godkender inden 

bogføring (se initiativ 3), og at der fra central side er fokus på at yde støtte decentralt til budgetstyring og -

opfølgning. 

Centralisering af bogholderifunktionerne kan føre til tab af sekretærtimer decentralt, hvilket kan være et 

problem, da sekretæren stadigvæk varetager andre administrative opgaver for institutionen. 

  

IMPLEMENTERING AF EN CENTRAL BOGHOLDERIFUNKTION 

Ved implementering af en central bogholderifunktion er det vigtigt, at snitfladerne mellem den 

centraliserede enhed og de decentrale institutioner klarlægges forud for implementeringen – herunder 

forventningen ift. ansvarsfordeling, serviceniveau etc. Denne proces kan hjælpes på vej, hvis de decentrale 

ledere kender de centrale økonomikonsulenter og har vished om opgavevaretagelsen centralt. 

Da centralisering af bogholderifunktionen er et større forandringsprojekt, er det essentielt, at topledelsen 

er dedikeret, og at de decentrale institutioner før og undervejs i processen modtager tilstrækkelig 

information om i) hvad der skal ske og hvornår, ii) hvorfor det sker og iii) hvilken betydning det vil få for 

institutionen. Boks 15 uddyber, hvordan denne kommunikation fandt sted i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

Implementering af en centraliseret bogholderifunktion forudsætter endeligt, at kommunens processer er 

standardiseret. Det kan også være nødvendigt for kommunen at forenkle sin kontoplan og evt. at reducere 

sine krav ift. varemodtagelse (se initiativ 3 og 44). 

Boks 15 giver et indblik i implementeringen af en central økonomifunktion i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
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Boks 15: Implementering i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Centraliseringen i Ringkøbing-Skjern Kommune er sket i to bølger. Første bølge var at centralisere fra 

mellemniveau til centralt niveau. Dette skete primo 2015. Anden bølge er foregået i to etaper. Primo 

2016 blev der centraliseret fra decentrale institutioner på ældreområdet, daginstitutionsområdet, 

sundhedscenter, bibliotek og musikskole. Primo 2017 blev der centraliseret fra decentrale institutioner 

på handicapområdet og skoler. Centraliseringen fra skoler og handicapinstitutioner var den sværeste 

implementering, hvorfor denne blev lagt til sidst, så erfaringer fra implementeringen i den første bølge 

og fra implementeringen i de andre institutioner kunne benyttes. 

Kommunen vurderer, at det var en fordel at implementere i bølger, da det ville have været et meget 

stort projekt at implementere alt på samme tid. Dette ville have medført en betydelig risiko for, at 

implementeringen ikke ville forløbe succesfuldt. 

Ringkøbing-Skjern Kommune nævner, at der blev brugt meget tid op til implementeringen, men at 

dette også medførte, at implementeringen var succesfuld. 

Siden vedtagelse af centralisering af bogholderifunktionen i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2014 er der 

afholdt månedlige møder med de decentrale ledere, hvor de kunne spørge ind til processen.  

Derudover har kommunen afholdt yderligere møder, hvis form har varieret fra område til område. For 

eksempel har der på ældreområdet været nedsat arbejdsgrupper med ledere og økonomikonsulenter 

vedrørende de forskellige opgaver, der skulle centraliseres. Umiddelbart op til centraliseringen blev der 

holdt et udvidet møde mellem den centrale økonomikonsulent og sekretærerne/lederne på de enkelte 

institutioner. Dette var særlig vigtig ift. forventningsafstemning og fastsættelse af hvilke opgaver, der 

skulle varetages hvor ift. den enkelte leder. Her nævner Ringkøbing-Skjern Kommune, at det er vigtigt 

at være fleksibel i forhold til den enkelte leders behov og prøve at finde en løsning til hver institution, 

idet der ikke er én model, der kan passe alle institutioner. 

Endeligt krævede centraliseringen, at der blev ansat nye medarbejdere centralt. Dette er primært sket 

via interne opslag, hvor bl.a. flere sekretærer fra skoler og institutioner er blevet ansat i den centrale 

økonomifunktion. 

Som en del af centraliseringen foretages der budgetopfølgningsmøder månedligt mellem de centrale 

økonomikonsulenter og de decentrale ledere. På ældreområdet afholdes ligeledes møder 3 gange årligt 

med områdelederne. Møderne omfatter budgetopfølgning, ledelsestilsyn relateret til bogføringen samt 

sparring og rådgivning. Møderne sker telefonisk, fysisk og på sigt sandsynligvis også virtuelt. Dermed 

fungerer den centrale økonomifunktion både i en konsulent- og controllerrolle overfor de decentrale 

institutioner. 

Fra decentral side har mange institutioner været positive over for centraliseringen af 

økonomifunktionerne, da de nu får en sparring fx ift. budgetstyring, som de ikke fik før. Særligt på de 

institutioner, hvor det var lederen selv, der tidligere havde bogføringsopgaven, har modtagelsen været 

positiv. 

Råd fra Ringkøbing-Skjerns kommune til en god implementering: 

- Det er vigtigt at sikre opbagning både politisk og fra de enkelte decentrale institutioner. 

- Det er vigtigt at etablere en vished om opgavevaretagelsen hos  økonomikontoret blandt de 

enkelte leder decentralt. 

- Det er vigtigt at have og ansætte kompetente medarbejdere centralt. 
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Initiativ 15: Tværkommunalt samarbejde 
BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Initiativet om tværkommunalt samarbejde vedrører overflytning af opgaver forbundet med behandling 

samt efterbehandling af data indenfor løn- og bogholderi til en funktionel tværkommunal enhed.  

Statens Administration og Udbetaling Denmark benyttes til at beskrive effekter og forudsætninger for et 

tværkommunalt samarbejde, da et funktionelt samarbejde mellem kommuner omkring løn og bogholderi 

ikke eksisterer. Disse organisationer har relativt sammenlignelige opgaver med kommunerne (i 

særdeleshed Statens Administration), og visse administrative opgaver hos kommunernes løn- og 

bogholderifunktioner er kendetegnet ved en objektiv karakter for sagsbehandlingen (som det særligt 

gælder for Udbetaling Danmark). 

I Boks 16 nedenfor beskrives de ligheder og forskelle, som findes mellem et tværkommunalt samarbejde 

omkring løn og bogholderi og hhv. Statens Administration og Udbetaling Danmark. 
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Boks 16: Ligheder og forskelle ift. tværkommunalt samarbejde 

Statens Administration:  

Ligheder med tværkommunalt samarbejde: 

1) Statens Administrations opgaveportefølje indenfor løn og bogholderi er i høj grad 

sammenlignelig med den kommunale. 

2) Statens Administration har samlet løn og bogholderiopgaver for 160 statslige institutioner af 

varierende størrelse indenfor en række forskellige ressortområder. De 160 statslige 

institutioner repræsenterer en størrelsesmæssig og ressortmæssig diversitet, som kan 

sammenlignes med den forskellighed, som observeres på tværs af det kommunale landskab. 

Forskelle ift. tværkommunalt samarbejde: 

1) Statens Administration varetager opgaver for 160 statslige institutioner. Et fælles element for 

disse er, at de inden for løn og bogholderi i høj grad anvender de samme IT-systemer. I 

kommunerne varierer bl.a. lønsystem, økonomisystem og DataWarehouse løsning på tværs af 

kommunerne. Det kan således være en ekstra udfordring at samle løn og bogholderiopgaverne 

på tværs af kommuner. 

2) Statens Administration som institution er defineret og beskrevet i Finansloven. Her står blandt 

andet, hvilke administrative opgaver Statens Administration varetager for de statslige 

institutioner, og hvordan Statens Administration finansieres. Eksempelvis står der, at 

opgaveløsningen finansieres ved betaling fra de brugere, opgaverne udføres for. Denne 

beskrivelse skaber en gennemsigtighed, der først skal etableres ved et tværkommunalt 

samarbejde. 

 

Udbetaling Danmark: 

Ligheder med tværkommunalt samarbejde: 

1) Udbetaling Danmark har overtaget sagsbehandlingen af en række velfærdsydelser fra 

kommunerne. Fælles for de overdragne opgaver er, at de har en objektiv karakter for 

sagsbehandlingen. Dette kendetegn gør dem egnede til effektivisering og forenkling. Disse 

karakteristika genfindes i visse af de opgaver, som varetages hos kommunerne i løn- og 

bogholderifunktionerne. 

Forskelle ift. tværkommunalt samarbejde: 

1) Overdragelsen af kommunernes sagsbehandlingsopgaver til Udbetaling Danmark blev fastlagt 

som en del af Genopretningspakken i december 2010. Såfremt kommunerne skal løse løn- og 

bogholderiopgaver i et funktionelt samarbejde, kan det kræve oprettelse af et §60-selskab. Det 

skal nævnes, at et andet spor i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet ser på fleksible 

muligheder for kommunale selskabsdannelser. Udbetaling Danmark understreger, at 

beskrivelserne i finansloven er relativt overordnede, og at det rigtige styringsgrundlag er det 

væsentlige for samarbejdet – også på tværs af kommuner. 

2) Overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark skete i tre bølger. Kommunernes deltagelse 

og tidspunktet for overdragelse af opgaverne var lovgivningsmæssigt fastsat. Denne proces skal 

først fastlægges i oprettelsen af et tværkommunalt samarbejde. 

3) Da ATP overtog opgaverne fra kommunerne, var det på eksisterende KMD-systemer. Det 

standardiserede IT-landskab er en betydelig forskel ift. at samle løn og bogholderiopgaver for 

kommunerne, hvor der er forskellige løn- og økonomisystemer. 
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FORDELE VED TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE 

Der er identificeret fire fordele ved tværkommunalt samarbejde. De første tre fordele er relateret til 

effektiviseringer, der kan opnås via i) stordriftsfordele, ii) procesorienterede arbejdsgange og iii) 

muligheden for billigere IT-systemer. Den sidste fordel er, at tværkommunalt samarbejde kan øge 

robustheden for varetagelsen af løn- og bogholderifunktionerne. 

Nedenfor beskrives de fire fordele samt forudsætninger for, at de kan realiseres. 

Den første effektiviseringsfordel ved tværkommunalt samarbejde sker ved muligheden for 

stordriftsfordele. Ligesom konsolidering inden for en kommune kan føre til effektivisering i form af 

stordriftsfordele, kan konsolidering på tværs af kommuner medføre en effektivisering. En sådan 

effektivisering forudsætter, at der er stordriftsgevinster at hente ved den størrelse, det tværkommunale 

samarbejde har. Muligheden for at hente effektiviseringsgevinster i form af tværkommunalt samarbejde 

indenfor lønadministrationen støttes af Aalborg Kommune. Kommunen vurderer, at de kun i mindre 

omfang, og i takt med yderligere IT-procesunderstøttelse, kan effektivisere mere centralt på lønområdet. 

Der vil derfor være behov for en anden organisationsform, som for eksempel tværkommunalt samarbejde, 

hvis kommunen skal effektivisere yderligere centralt. 

Den anden fordel ved tværkommunalt samarbejde er, at øget skala kan øge sandsynligheden for, at en 

procesorienteret tilgang (modsat en kundeorienteret tilgang) til opgaveløsningen praktisk kan lade sig gøre. 

Dette sker, da der alt andet lige vil være flere medarbejdere til at løse hhv. løn og bogholderiopgaverne, 

hvorfor der kan være et tilstrækkeligt antal medarbejdere til at dække alle procesområder på tværs af 

kundegrupper. En procesorienteret tilgang muliggør samtidig en mere fleksibel ressourcestyring, da viden 

ikke længere er kundespecifik, hvilket skaber endnu bedre forudsætninger for at optimere 

kapacitetsudnyttelsen og mindske sårbarheden i funktionerne. Statens Administration vurderer, at en 

overgang til en procesorienteret tilgang kan effektivisere deres ressourceforbrug med 5-10%. 

I case-kommunerne er der primært observeret et kundeorienteret fokus i arbejdsgangene på løn og 

bogholderi. En væsentlig undtagelse er Aalborg Kommune, der benytter en procesorienteret tilgang i det 

centrale lønkontor. Kontoret er opdelt i to teams, hvor medarbejderne kan varetage hinandens opgaver, og 

hvor lønkonsulenterne ikke har ”egne” kunder. Denne organisering medfører, at medarbejderne bedre kan 

dække hinandens arbejdsopgaver fx ved ferie og sygdom. Desuden skabes der fleksibilitet og en mere 

ensartet opgaveløsning, og det er lettere at undgå spidsbelastning på enkeltpersoner, idet arbejdspresset 

kan fordeles på flere hænder. 

Figur 11 viser forskellen mellem en kundeorienteret tilgang til opgavevaretagelsen og en procesorienteret 

tilgang. 

Der dannes en 
betalingsfil, der evt. skal 

godkendes manuelt 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Fakturaen betales og 
bogføres jævnfør 

konteringen 

Automatisk  Manuel  Uddybes på næste side  
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Figur 11: Overgang fra kundeorientering til procesorientering 

 

 

Tredje effektiviseringsfordel ved tværkommunalt funktionelt samarbejde er, at det er sandsynligt, at 

kommuner kan opnå en besparelse på IT-systemer, idet det vil give en stærkere forhandlingsposition over 

for leverandørerne. Muligheden for en stærkere forhandlingsposition er for eksempel observeret for syv 

kommuner på Sjælland, der har foretaget et fællesudbud af deres løn- og økonomisystemer. Hvor stor 

besparelse de enkelte kommuner har opnået ved at gå sammen i udbuddet, afhænger af kommunernes 

tidligere kontrakter. Besparelsen har dog været tilstede for mindst tre af kommunerne. Hvor stor gevinst 

den enkelte kommune kan indhente ud fra de tre effektiviseringsfordele afhænger af, hvor effektiv 

kommunen allerede er centralt. 

Sidste fordel ved tværkommunalt samarbejde er i forhold til øget robusthed ved fx medarbejdersygdom. 

Dette kan særligt være en fordel for små kommuner, der har få medarbejdere ansat i centrale løn- og 

økonomikontorer. Kommunernes besvarelse af spørgeskemaet viser for eksempel en lavere afhængighed af 

én eller få fagligt specialiserede personer, jo større kommunen er. Derudover kan de større kommuner 

lettere tiltrække kvalificeret arbejdskraft end de mindre kommuner. Det bemærkes dog af nogle case-

kommuner, at robustheden ikke nødvendigvis er stor i en større organisation, hvis medarbejderne er meget 

specialiserede i deres processer. Det er derfor vigtigt, at der ved et tværkommunalt samarbejde udarbejdes 

arbejdsgangsbeskrivelser for opgavevaretagelsen, således at medarbejderne kan opgavevaretage for 

hinanden i tilfælde af fravær.  

 

ULEMPER VED TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE 

Der er identificeret fem mulige ulemper ved indgåelsen af tværkommunalt samarbejde. 

For det første nævner nogle case-kommuner, at der kan være et tab af nærhed ved at overgå til 

tværkommunalt samarbejde. For eksempel er der flere kommuner, der differentierer deres 

opgavevaretagelse centralt, alt efter hvilket behov der er på den enkelte decentrale institution. Her 

vurderer en case-kommune, at de decentrale medarbejderes selvbetjeningskompetencer ofte 
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undervurderes. Hvis medarbejderne ikke har andre muligheder, vurderer kommunen, at det faktiske behov 

for differentieret service vil være mindre, end hvad kommuner umiddelbart antager. Der vil dog altid være 

en gruppe medarbejdere, der har behov for særligt sparring. Her er det vigtigt, at det tværkommunale 

samarbejde kan identificere denne gruppe og være fleksibel over for, hvordan opgavevaretagelsen foregår 

her.  

For det andet nævner en case-kommune, at det kan være et problem, hvis tværkommunalt samarbejde 

medfører, at stillinger flyttes ud af kommunen. Det er ikke sikkert, at de kvalificerede medarbejdere ønsker 

at flytte med til en anden lokation, hvorved man risikerer at miste kvalificeret arbejdskraft. I forlængelse af 

dette påpeger flere kommuner, at det er vigtigt, at et tværkommunalt samarbejde ikke kun betyder et tab 

af stillinger for den enkelte kommune.  

Tredje ulempe er, at der potentielt kan være politiske barrierer for etableringen af et tværkommunalt 

samarbejde. Det kan særligt være tilfældet, hvis kommunalbestyrelsen prioriterer højt, at arbejdspladserne 

skal blive inden for kommunen. Det er således en forudsætning for denne nye organisationsform, at der er 

en politisk vilje til at arbejde funktionelt på tværs af kommuner – selv hvis det kan betyde et tab af 

arbejdspladser i kommunen. 

For det fjerde kan et tværkommunalt samarbejde potentielt give komplikationer i forhold til overholdelsen 

af kravene til datasikkerhed som specificeret i persondataloven.11 Persondataloven siger for eksempel, at 

det kun er medarbejderen i kommunen, der behandler en persons sag, der må have adgang til 

personfølsomme oplysninger som fx cpr-nummer.12 Medarbejderen har desuden tavshedspligt. Dette kan 

give komplikationer, hvis medarbejderne sidder i et tværkommunalt center, der ikke er oprettet som et 

§60-selskab. En kommune nævner samme udfordring i forbindelse med muligheden for funktionelt 

samarbejde omkring brugerstyring på tværs af kommuner.  

Endeligt kan en konsolidering ved tværkommunalt samarbejde potentielt føre til skyggestillinger decentralt, 

hvilket i dette tilfælde vil sige den enkelte kommune. Dette kan skyldes, at nogle afgivende institutioner 

kan bruge egne midler på at finansiere skyggestillinger. Dette var en udfordring ved etableringen af Statens 

Administration.13 

Boks 17 og Boks 18 beskriver organiseringen samt positive og negative erfaringer i hhv. Statens 

Administration og Udbetaling Danmark. 

                                                           
11

 Se også http://www.kl.dk/Jura-og-forvaltning/Hvem-er-dataansvarlig-nar-kommunerne-samarbejder-indbyrdes-
eller-med-virksomheder-og-institutioner-id42484/?n=0 
12

 Se https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf samt 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78615/cf_202/Databeskyttelsesforordning_p-_dansk.PDF 
13

 Se http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943075/samlingen-af-den-statslige-loenadministration-i-
finansministeriet.pdf 
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Boks 17: Organisering og erfaringer fra Statens Administration 

Organisering i Statens Administration:  

Statens Administration er organiseret med et lønkontor, et regnskabskontor, et kontor for kunder og 

kvalitet og et direktionssekretariat. Der er 65 ÅV i lønkontoret beskæftiget med at foretage 55.000 

månedlige lønudbetalinger og håndtere lønregistre. Herudover har lønkontoret ansvar for ferie og 

fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Der er 110 ÅV i 

Regnskab, som kreditorkontoret er en del af. Kontoret håndterer ca. 980.000 købsfakturaer årligt. 

Statens Administration har 156 lønkunder og 138 regnskabskunder. 

Positive erfaringer: 

Statens Administration har siden sin oprettelse som administrativt servicecenter i 2008 opnået 

effektiviseringsgevinster på 50%. En del af disse gevinster har været drevet af skalafordele, mens en del 

af effekterne er kommet ved at gennemføre andre initiativer som fx processtandardisering (se initiativ 

11). Statens Administration vurderer, at ca. 80% af effektiviseringsgevinsten skyldes skala og 

standardisering, mens de resterende 20% skyldes digitalisering. Hertil kommer en række 

understøttende initiativer, såsom skabelsen af den rette virksomhedskultur og en konstant 

forbedringskultur fx ift. kompetenceudvikling og kundehåndtering.  

Effektivisering pga. skala er sket via synergieffekter og lavere enhedsomkostninger gennem løbende 

effektivisering og kapacitetsstyring på tværs af opgaver. Effektivisering via standardisering er opnået 

ved at skifte til standardiserede bedste praksis processer på tværs af de sammenlagte enheder. Dette 

har sikret ensretning i arbejdsgange samt hævet både produktivitet og kvalitet i opgavehåndteringen. 

Ved at overgå til en procesorienteret arbejdsgang (frem for kundeorienteret) forventer Statens 

Administration fremadrettet at kunne opnå yderligere 5-10% effektiviseringsgevinster samt øget 

kvalitet grundet mindskede afvigelserne i kundernes leverancer. 

Statens Administration oplever en høj grad af korrekt håndtering af både refusion og lønadministra-

tion. Den øgede faglighed har resulteret i stærke miljøer, hvilket har forøget medarbejdertilfredsheden. 

Negative erfaringer: 

Revisionsrapporter angående oprettelsen af Statens Administration pointerer, at kvaliteten i 

opgavevaretagelsen ikke var fuldt tilfredsstillende umiddelbart efter oprettelsen. Dette ses for 

eksempel i rigsrevisionsrapporten ”Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige 

lønadministration i Finansministeriet” fra 2013, hvor det angives, at der er i forbindelse med 

oprettelsen af Statens Administration (dengang ØSC) skete flere fejl i sagsbehandlingen og dermed i 

lønudbetalingen. Dette er der nu blevet rettet op på, og Rigsrevisionen vurderede i marts 2017, at 

kvaliteten i Statens Administration var tilfredsstillende. Denne udvikling viser, at et vedvarende fokus 

på kvalitet i opgavevaretagelsen bør finde sted i tilfælde af tværkommunalt samarbejde. 

Ydermere viser erfaringer fra oprettelsen af Statens Administration, at nogle institutioner kan vælge at 

bruge egne midler på at finansiere skyggestillinger i opstartsfasen. Dette kan fx skyldes decentral 

utilfredshed med opgavevaretagelsen eller mangel på vished om opgavevaretagelsen centralt. Jo flere 

enheder der samles, jo højere er risikoen for sådanne skyggestillinger. Statens Administration vurderer, 

at mængden af skyggestillinger falder i takt med, at visheden om opgavevaretagelsen centralt vokser 

blandt  institutionerne decentralt.  
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IMPLEMENTERING AF TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE 

Ved implementering af tværkommunalt samarbejde er det væsentligt, at der er en klar og fleksibel 

governancestruktur for oprettelsen af samarbejdet. Dette skal blandt andet være med til at sikre, at 

nødvendige beslutninger om fx placering af arbejdspladser bliver truffet. Konkret skal kommunerne blive 

enige om en ledelsesstruktur, der klart definerer roller og ansvar i den tværkommunale enhed samt for de 

kommuner, der indgår i samarbejdet. Samarbejdsstrukturen skal tage såvel politiske, økonomiske og 

administrative hensyn på tværs af kommunerne. 

Boks 18: Organisering og erfaringer Udbetaling Danmark 

Organisering og positive erfaringer i Udbetaling Danmark:  

Udbetaling Danmark blev oprettet som selvejende institution under ATP i 2010 og har gradvist øget sin 

opgaveportefølje gennem overtagelse af sagsbehandlingen for en række velfærdsydelser fra 

kommunerne - herunder myndighedsansvaret for barselsdagpenge, boligstøtte, folkepension, 

familiestøtte og førtidspension i 2012 samt yderligere fem opgaveområdet i 2015. 

Udbetaling Danmarks effektiviseringsgevinster falder i tre bølger, hvoraf den første tilfaldt 

kommunerne:  

1. To år efter at Udbetaling Danmark havde overtaget myndighedsansvaret fra kommunerne i 

2012, var der opnået 300 mio.kr. (33%) i årlige besparelser. Disse besparelser skete primært 

gennem skalafordele. 

2. Derudover ventes fremtidige gevinster gennem optimering af Udbetaling Danmarks IT-

systemer. Det forventes, at denne konkurrenceudsættelse af IT-systemer kan reducere IT-

omkostningerne med cirka 25% fremadrettet. 

3. Endelig har Udbetaling Danmark realiseret yderligere gevinster ved andre projekter/business 

cases. Dette dækker dog over en stor variation af effektiviseringer. Et eksempel på dette er en 

effektivisering inden for pensionsområdet. 

 

Negative erfaringer: 

KL nævner, at der er oplevet visse udfordringer ved opgaveoverflytningen fra kommuner til Udbetaling 

Danmark. Dette har dog ikke vist sig i stor grad i case-kommunerne. 

Enkelte kommuner angiver, at de oplever vanskeligheder i forbindelse med kontakten til Udbetaling 

Danmark. For eksempel nævner en case-kommune, at kommunikationen med Udbetaling Danmark er 

ressourcekrævende, da der generelt er lang sagsbehandlingstid ift. refusioner. Det kan fx være en 

konkret barselssag, hvor kommunen skal ”starte forfra” med at forklare sin sag, når kommunen får 

kontakt til en ny medarbejder. 
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Derudover skal det overvejes, hvilken betalingsmodel der skal være for det tværkommunale samarbejde. Til 

inspiration benytter Statens Administration en todelt betalingsmodel opdelt i hhv. basisabonnement og 

variable/aktivitetsbaserede opkrævninger. Basisabonnementet kan i et tværkommunalt samarbejde 

afhænge af kommunens størrelse målt i lønsumskroner, som sikrer en vis grad af budgetsikkerhed både for 

institutionerne i kommunerne og for den tværkommunale enhed. De variable/aktivitetsbaserede 

opkrævninger kan for eksempel være efter antal lønregistre samt antal kreditor- og debitortransaktioner, 

hvilket vil give den tværkommunale enhed incitament til at tilpasse sig i forhold til afsætning af ydelserne, 

og institutionerne i kommunerne incitament til at indhente budgetforbedringer via adfærdsændringer. Det 

er vigtigt, at der skabes en kundefokuseret kultur i den tværkommunale enhed ved fx at etablere faste 

kundemøder, kundetilfredshedsundersøgelser mm. Dette kan endvidere begrænse skepsis i kommunerne. 

Ved implementering af et tværkommunalt samarbejde er det vigtigt at skabe vished om 

opgavevaretagelsen i den  tværkommunale enhed blandt de decentrale brugere. Her benyttede Statens 

Administration sig af foldere med billede, telefonnummer etc. for de nye afdelinger for at skabe en 

personlig relation. Udbetaling Danmark udviklede ligeledes informationsmateriale til borgerne for at sikre, 

at overdragelsen af opgaver forløb gnidningsfrit for kunderne. Det skete blandt andet på kommunernes 

hjemmesider og borgerservicecentre.  

Udbetaling Danmark styrede deres etablering ved hjælp af risikoanalyser, der blev gennemført 2-3 gange 

årligt. Disse skulle sikre, at de nødvendige beslutninger om eksempelvis IT-systemer blev truffet. Denne 

erfaring kan være relevant i tilfælde af dannelsen af et tværkommunalt samarbejde. 

Ud over ovenstående er der identificeret tre væsentlige forudsætninger for et tværkommunalt samarbejde. 

Den første forudsætning er, at kommunerne har en vis grad af ens eller kompatible IT-systemer.14 Figur 12 

viser kommunernes nuværende brug af IT-systemer. 

Figur 12: Kommunernes nuværende IT-systemer 

 

                                                           
14

 Det skal dog nævnes, at DFØ (Norges pendant til SAM) ifølge Statens Administration løser opgaver indenfor løn og 
regnskab på tværs af statslige institutioner trods en uens systemunderstøttelse i de statslige institutioner. 
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Den anden forudsætning er, at det er hensigtsmæssigt, at de samarbejdende kommuner har en vis 

geografisk nærhed. Dette er vigtigt, dels fordi opstartsfasen for et samarbejde kan kræve øget fysisk 

interaktion, og dels fordi nabokommuner ofte i forvejen har øget dialog og eventuelt samarbejder på øvrige 

områder. Denne forudsætning er dog ikke en "hård" forudsætning, og Statens Administration har pt. gode 

erfaringer med at varetage opgaver for 160 institutioner med geografisk spredning fra Hjørring. 

Endelig kan standardisering og ensartethed på tværs af kommunerne være en væsentlig forudsætning for 

at skabe et funktionelt samarbejde på tværs af kommunerne. For eksempel nævner Roskilde Kommune, at 

det vil kræve ens lokalaftaler på tværs af kommuner, hvis lønopgaverne skal samles.  

Som nævnt i Boks 16 kan indgåelsen af et tværkommunalt samarbejde ske via oprettelsen af et §60-

selskab.15 Der et andet spor i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, der ser på fleksible 

muligheder for kommunale selskabsdannelser. Før etableringen af et tværkommunalt samarbejde vil en 

videre afdækning af juridiske forhold ift. persondatadeling på tværs af kommuner også være nødvendig, jf. 

fjerde ulempe i forrige afsnit. 

 

Initiativ 16: Udbud af lønadministrationen 

BESKRIVELSE AF INITIATIVET 

Samling af lønadministrationsopgaver hos en privat leverandør kan give stordriftsfordele og potentielt lede 

til billigere drift. I modsætning til at etablere et kommunalt samarbejde vil konkurrenceudsætning tage 

udgangspunkt i et marked af private leverandører, hvilket kan medføre øget innovation og løbende 

optimering (alt efter kontraktens udformning). Udbud af lønadministration omhandler den centrale 

behandling af løndata. Der vil derfor fortsat være decentrale opgaver forbundet med indrapportering af 

data. 

Det er værd at bemærke, at udbud af lønadministrationen både kan foretages af en enkelt kommune og 

eventuelt af et tværkommunalt samarbejde. 

Muligheden for øget effektivitet ved konkurrenceudsættelse kommer fra den potentielt øgede skala, en 

privat aktør kan have. Derudover er den private aktør udsat for konkurrence, hvilket skaber et incitament 

for konstant effektivisering.  

Selvom kommunerne ikke vælger at outsource eller forblive outsourcet, er der mulighed for, at processen 

forud for en potentiel konkurrenceudsættelse kan føre til effektiviseringer. Det skyldes, at 

konkurrenceudsættelse kræver en forudgående kortlægning, standardisering og muligvis samling af 

lønopgaver. Denne proces kan give kommunen øget indsigt i sin egen opgavevaretagelse, hvilket kan 

hjælpe til at øge effektiviteten i opgavevaretagelsen. Ved kortlægning med henblik på en eventuel 

konkurrenceudsættelse vil kommunens interne produktivitet også blive udfordret, hvilket kan skabe 

incitament til at effektivisere, uanset om opgaven bliver udliciteret eller ej. 

Figur 13 giver et overblik over de kommunale erfaringer med udbud af lønadministrationen. Figuren viser, 

at der efter 2017 er to kommuner, der har outsourcet varetagelsen af deres lønadministration. 

 

                                                           
15

 Til inspiration, se også http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Nye-beredskabsenheder-skal-vare--60-selskaber-
id164783/ 
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Figur 13: Kommunale udbud af lønadministrationen 

 

 

FORDELE VED UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN 

Der er mulighed for at opnå en økonomisk gevinst, idet udbud kan skabe stordriftsfordele gennem 

centralisering og samling af opgaver. En leverandør oplyser, at en kommune skal have mindst tre 

fuldtidsansatte til at varetage lønopgaverne, uanset hvor lille kommunen er. Dette kan pege på, at særligt 

små kommuner kan have fordel af udbud af lønopgaven. Samtidig kan det teoretisk set tænkes, at 

skalafordelene ved udbud kan stige, hvis fx flere kommuner udbyder sammen. Et eksempel på en 

kommune, der har oplevet positive effekter ved udbud er Greve Kommune, der har opnået løbende 

effektiviseringsgevinst ved udbud af lønopgaverne. Der kan ydermere blive skabt konkurrence mellem 

leverandører, hvilket kan føre til løbende innovation og prispres. Dette kræver dog, at der er et sundt 

marked for udbuddet, hvilket er under pres i Danmark grundet den lave efterspørgsel fra kommuner. 

Udbud af lønadministration kan også være med til at øge robustheden, specielt for mindre kommuner. 

Både Lemvig og Odder Kommune udbød deres lønadministration for at sikre større robusthed. Begge 

kommuner har nu hjemtaget lønadministrationen. 

Kvaliteten af opgaveløsningen kan potentielt stige ved udbud, idet leverandører kan have mere udviklede 

fejlrapporteringsværktøjer, der følger driften og sagshåndteringen tæt. Det vurderes af leverandørerne, at 

der kan opstå et scenarie, hvor kunden får en forkert opfattelse af, at fejlmængden stiger efter gennemført 

udbud, da fejl til en større grad bliver synliggjort. 

Endeligt kan udbud fordre udvikling af nye automatiserede løsninger, da systemudbyderen vil sidde med 

stor indsigt i systemet samt øget incitament til at udvikle disse. For at opnå denne fordel bemærker en 

case-kommune dog, at det er vigtigt at udforme en kontrakt, der giver leverandøren incitament til at 

effektivisere og udnytte smartere måder at varetage lønopgaverne på. 
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ULEMPER VED UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN 

Der er identificeret tre mulige ulemper ved udbud af lønadministrationen. 

For det første er der en risiko for, at manglende lokalt kendskab til de decentrale institutioner kan give 

udslag i flere fejl hos den private leverandør. Derudover nævner en case-kommune, at manglende 

kendskab til offentlige overenskomster også kan skabe kvalitetsproblemer. Fra udbyderens perspektiv sker 

fejlene oftest decentralt, eller ved offentlige regelændringer, og er derfor ikke nødvendigvis den private 

leverandørs ansvar. Det er derfor vigtigt, at kommunen sikrer sig, at data, der indsendes af de decentrale 

medarbejdere, har den tilstrækkelige høje kvalitet. Dette kan potentielt kræve uddannelse og en 

kulturændring decentralt. Denne forudsætning uddybes i næste afsnit. 

For det andet har en case-kommune oplevet, at HR-afdelingen måtte ansætte ekstra ressourcer som 

bindeled mellem institutioner og leverandøren, da kommunen udbød sin lønfunktion. Der er således en 

risiko for ekstrafunktioner ved udbud af lønadministrationen. 

Endeligt oplevede Lemvig Kommune, at medarbejdertilfredsheden faldt hos de medarbejdere, der blev 

flyttet med til den private leverandør ved udbud af lønadministrationen. Faldet i tilfredshed skyldtes 

primært at medarbejderne, grundet kontrakten mellem kommunen og leverandøren, fik en smallere 

opgaveportefølje end den, de havde haft før. Dette gjaldt særligt ved support, hvor medarbejderne ikke 

måtte svare på nogle af de decentrale institutioners spørgsmål, de tidligere havde besvaret. 

 

IMPLEMENTERING FOR UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN 

Før kommunen sender sin lønadministration i udbud er det væsentligt at overveje, hvilke opgaver 

kommunen ønsker outsourcet. En tydelig specificering af opgaver, opgavesnit og ansvarsfordeling er en 

vigtig forudsætning for et godt udbud. For at imødekomme denne forudsætning er det vigtigt, at 

kommunen kortlægger sine arbejdsgange og opgavevaretagelse. Er kommunens opgavevaretagelse endnu 

ikke standardiseret, er det væsentligt at kommunen standardiserer opgaverne, så det bliver muligt for en 

ekstern leverandør at overtage dele af eller hele opgaver. I forlængelse af dette er det en fordel, hvis 

kommunen selv samler de opgaver, der skal medtages i udbuddet, idet dette kan give kommunen et bedre 

overblik over hvilke opgaver og procestrin, kommunen ønsker udbudt. 

Et udbud af lønadministrationen kræver, at der er høj datadisciplin decentralt, hvor de decentrale ledere er 

opmærksomme på at undgå fejl. Dette kan kræve uddannelse og eventuelt en kulturændring decentralt. 

Samtidigt er det relevant sikre, at den eksterne leverandør har incitament til at følge op på de fejl, der sker 

decentralt fx via support. 

En tredje forudsætning for udbud af lønadministrationen er, at de kontraktuelle rammer sættes efter 

bedste praksis, og at der er rummelighed i kontrakten til løbende at omdefinere opgaverne. Det betyder, at 

processerne skal være tilstrækkeligt detaljeret, men også der skal indarbejdes fleksibilitet i 

opgavevaretagelsen (fx ift. hvor meget support leverandøren leverer til de enkelte decentrale institutioner), 

i kontrakten og i prissætningen. Endeligt kan der indarbejdes klausuler i kontrakten om profitdeling ved 

innovation og automatisering, således at det sikres, at kommunen og leverandøren har samme interesser 

og incitamenter. I Greve Kommune er der udspecificeret en driftsplan for opgaverne samt snitfladen 

mellem kommunen og leverandøren, hvilket giver et solidt grundlag for et samarbejde. Ændringer i 

opgavevaretagelsen godkendes af en styregruppe med kommunen og leverandøren. 



66 
 

En sidste forudsætning for et succesfuldt udbud af lønadministrationen er, at der er et marked for 

konkurrenceudsættelse. Faldet i efterspørgslen efter privat varetagelse af lønfunktionen har reduceret 

antallet af leverandører og dermed muligheden for konkurrence (og tilhørende prispres) ved nyt udbud af 

lønadministrationen.  

Figur 14 viser et overblik over udviklingen af markedet for kommunale udbud af lønadministrationen i 

Danmark. Som konsekvens af den faldende efterspørgsel blandt kommunerne tegner der sig et billede af, at 

der snart kun vil være en leverandør tilbage på det danske marked. 

 

Figur 14: Private varetagere af lønopgaver for kommunerne 

 

 

Boks 19 beskriver erfaringer fra Greve Kommune ift. udbud af lønfunktionen. 
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I Boks 20 opremses spørgsmål, som en leverandør foreslår, at kommunen gør sig overvejelser omkring før 

outsourcing.16 

                                                           
16

 Kilde: https://www.azets.dk/publikationer/guide-til-lonoutsourcing/ 

Boks 19: Erfaringer fra Greve Kommune 

Beslutningen om at outsource i Greve Kommune samt om at forblive outsourcet har været en politisk 

beslutning, der første gang blev truffet af byrådet i 2004. Den første kontrakt i Greve Kommune var 

med KMD BPO. Denne løb mellem 2005 og 2010. Før udløbet af kontrakten i 2010 besluttede byrådet 

at forlænge kontrakten til 2012. Greve Kommune forsatte med at outsource sin lønadministration til 

KMD BPO indtil 2015, hvor kommunen overgik til Visma (det nuværende Azets). De politiske valg blev 

blandt andet truffet, da der var et økonomisk potentiale ved outsourcing. 

Af fordele ved outsourcing nævner Greve Kommune, at outsourcing af lønadministrationen medfører 

leveringssikkerhed, idet den eksterne leverandør har solgt en service, som skal leveres uanset sygdom 

o.l. Derudover har Greve Kommune i den tidligere kontrakt fået dækket manglende hjemtagelse af 

refusioner, hvis fejlen skyldes den eksterne leverandør. 

 

Af ulemper ved outsourcing nævner Greve Kommune, at der skal være klare beskrivelser af procedurer 

og arbejdsgange for at anskueliggøre arbejdsfordeling og ansvar mellem kommunen og leverandøren. 

De klart definerede arbejdsgangsbeskrivelser kan opleves som en hæmsko, idet der i den daglige 

opgavevaretagelse opstår situationer, som kræver rettidig omhu og sund fornuft. Disse situationer er 

svære at tage højde for, hvorfor der på forhånd ikke er lavet en arbejdsgangsbeskrivelse for dem. Det 

er oplevelsen, at disse situationer kan medføre fejl og uhensigtsmæssigheder for såvel det decentrale 

niveau som for lønmodtagerne og HR-afdelingen.  

Derudover kan en anden konsekvens være, at lønopgaven bliver en standard-løsning, hvor der ikke 

tages særlige individuelle hensyn til de behov og forskelle, der er i en stor organisation med meget 

forskellige ledere og kompetencer. Eventuelle arbejdsgangtilpasninger ved systemændringer eller 

uhensigtsmæssige arbejdsgange kan være svære at gennemføre. En udliciteret lønopgave stiller fortsat 

krav om lønadministrative kompetencer i kommunen, idet der er behov for at kunne drøfte og 

diskutere leverandørens tilgang til opgaveløsningen. 
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Boks 20: Opmærksomhedspunkter før valg af outsourcing 

En leverandør foreslår, at kommunen ved overvejelse af udbud af lønprocessen stiller sig selv de 

nedenstående spørgsmål. Spørgsmålene er udviklet med en privat virksomhed for øje, men 

leverandøren udtaler, at de også kan benyttes af kommuner, der overvejer at outsource sin 

lønadministration. Her er listen dog ikke nødvendigvis udtømmende. 

 

- Hvor er kommunens lønfunktion nu, og hvor ønsker kommunen at dens lønfunktion skal være 

om 5 år? 

 

- Hvad kan kommunen reelt spare ved at outsource sin lønadministration? Hvad koster det at 

ansætte medarbejdere internt, der kan løfte opgaverne kontra udgiften til en ekstern 

leverandør? 

 

- Hvad er omkostningen i tid og penge ved at gennemføre udbuddet? Og hvilke ledelsesmæssige 

ressourcer skal der bruges på at gennemføre det? 

 

- Er der processer eller opgaver, det bedst kan betale sig at bevare i kommunen? Ønsker 

kommunen at outsource hele lønadministrationen eller blot enkelte opgaver? 

 

- Er der andre forhold end blot lavere omkostninger, der har betydning for kommunens 

varetagelse af lønadministrationen centralt? Kan disse forhold opfyldes ved outsourcing? 

 

- Kan nogle af lønopgaverne løses med bedre IT-systemer? Vil automatisering af nogle af 

processerne medføre en mere lønsom løsning? 


