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Struensee & Co. og BCG har analyseret kommunernes løn og bogholderifunktioner – potentialet 

ligger i stordrift, øget automatisering samt øvrig simplificering

SAMMENFATNING – INTRO

Projektets formål og fremgangsmåde

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 ini tiativer i kommunerne. Til disse formål blev der foretaget 

interviews i og afholdt workshop med ti case-kommuner med størrelsesmæssig og geografisk spredning. Derudover blev der udsendt et spørgeskema til samtlige kommuner, så 

parametre som organisering og robusthed kunne kortlægges. Endelig er der foretaget interviews og øvrig dataindsamling fra bl.a. Statens Administration og Udbetaling Danmark 

Metode: Fokus på tre væsentlige processer

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 forvaltningsområder og kommuner. Endeligt 

kræver en række processer specialistviden fx om overenskomstforhold eller konteringspraksis. 

Det overordnede udgangspunkt til at kortlægge kommunernes organisering og opgavevaretagelse samt identificere initiativer har været de processer, der af kommunerne er betegnet 

som de mest ressourcekrævende. For lønområdet gjaldt dette dels processen omkring ansættelse af nye medarbejdere, og dels processen kaldet lønudbetaling, der dækker over 

indberetninger fra medarbejderne relateret til lønudbetalingen (ferie, fravær, befordring etc.). For bogholderiområdet gjaldt det de dele af indkøbsprocessen, der har med kontering, 

fakturering og godkendelse at gøre. Indgåelse af og indhold i indkøbsaftaler har ikke været en del af scope. Den metodiske tilgang har betydning for, hvilke opgavetyper de identificerede 

initiativer knytter sig til. Eksempelvis er der ikke initiativer knyttet til regnskabsmæssige opgaver. Den store fordel ved metoden er, at fokus har været på de opgaver, der driver 

ressourcer i kommunerne. Initiativerne tager derfor udgangspunkt i kommunernes virkelighed. Derudover har afgrænsningen betydet, at dataindsamlingen har været meget fokuseret

Overordnede konklusioner

Nedenstående konklusioner er fundet for tre overordnede håndtag, som kategoriserer de identificerede initiativer:

Organisering: Overordnet organiserer kommunerne i varierende grad løn og bogholderi på tre niveauer: centralt med et løn- og økonomikontor, decentralt på de enkelte institutioner (fx 

skoler og børnehaver) samt på et mellemniveau. Sidstnævnte dækker over ordninger, hvor administrative medarbejdere samles i ét fællesskab (fx inden for én forvaltning) på tværs af 

decentrale institutioner. Tendensen i kommunerne er dels mod øget brug af mellemniveau i opgavevaretagelsen, dels imod øget konsolidering til centralt niveau. De fleste kommuner har 

fortsat en overvejende decentral organisering af løn og bogholderi.

Automatisering: En markant udvikling inden for løn og bogholderi er de nye muligheder, der skabes gennem øget digitalisering og udbredelse af nye løsninger som fx robotteknologi. 

Kommunerne har i høj grad fokus på at udnytte de nye løsninger til at optimere opgavevaretagelsen. Det sker bl.a., når kommuner udskifter eller udvikler deres løn- og/eller 

økonomisystem eller når kommuner anvender mobile løsninger til at indberette data. 

Simplificering og optimering: Endeligt er det klart, at flere kommuner kortlægger, standardiserer og optimerer deres væsentligste processer inden for løn og bogholderi. Det sker for at 

arbejde så effektivt som muligt og for at øge robustheden i tilfælde af fx sygdom. Der er dog stadig et potentiale i at optimere og standardisere processerne i endnu højere grad – særligt 

ved at anvende anerkendte og velbeskrevne tilgange til denne opgave. Robustheden i opgaveløsningen har betydning, da 80% af kommunerne vurderer, at lønopgaven afhænger af én 

eller få fagligt specialiserede personer, mens cirka én fjerdedel ikke finder det nemt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Bogholderiopgaven afhænger i højere grad end løn af få fagligt 

specialiserede personer – men kommunerne har nemmere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til bogholderi 

Slutprodukter – samlet afrapportering og inspirationskatalog

Analysen resulterer i nærværende afrapportering, der særligt har fokus på to elementer. Første element er kortlægningen på centrale parametre (afsnit 3). Andet element er initiativer, 

der er delt i hhv. organisering, automatisering og simplificering/optimering (afsnit 4). Potentialeberegninger på udvalgte initiativer, der summerer op til et samlet estimat for et 

landspotentiale, opsummeres på side 8 og uddybes i afsnit 5. Oversigt over analysefaser, formål og leverancer findes i appendiks A

Derudover udarbejdes et inspirationskatalog med det formål at beskrive fordele, ulemper og forudsætninger ved initiativerne fra afsnit 4. Formålet med dette er at skabe det bedst mulige 

udgangspunkt for, at initiativerne anvendes fremadrettet



STRUENSEE & CO. 3

Der er identificeret 16 initiativer til forbedring af kommunernes løn og bogholderi bygget op 

omkring tre håndtag: organisering, automatisering samt simplificering og optimering

• Initiativer er identificeret i case-kommunerne og ved øvrig research. Disse er struktureret omkring tre håndtag: i) Organisering ii) Automatisering iii) Simplificering 

og optimering

• Det er væsentligt at understrege, at der er en sammenhæng mellem nogle initiativer. Fx er nogle initiativer under organisatoriske håndtag gensidigt udelukkende. 

Således kan en kommune ikke både høste gevinster fra centralisering internt og ved tværkommunalt samarbejde samtidig

SAMMENFATNING – OVERSIGT OVER INITIATIVER

De identificerede initiativer deles op i de tre nedenstående håndtag

Simplificering og optimering

uddybes i afsnit 4.3

Automatisering

uddybes i afsnit 4.2

Organisering

uddybes i afsnit 4.1
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Initiativer, der fokuserer på simplificering 

og optimering af arbejdsgange

Initiativer, der lægger vægt på smartere 

arbejdsgange gennem automatisering og 

digitalisering

Initiativer, der beskriver forskellige måder 

at organisere løn- og 

bogholderifunktionerne – såvel internt i 

kommunen som udenfor kommunen

4
Digitalisering af time- og 

fraværsregistrering (side 110)

5
Digitalisering af ændringer i stamdata 

(side 117)

6 Kompatible IT-systemer (side 122)

7
Automatisering af fakturakontering 

(side 129)

8 Automatisk afstemning (side 137)

10 Systemintegration ved robotter (side 143) 

9
Systemunderstøttet ledelsestilsyn

(side 141)

1
Konsolidering inden for kommunen 

(side 69)

2 Tværkommunalt samarbejde (side 79)

3
Udbud af lønadministrationen

(side 93)

11 Processtandardisering (side 151)

12 Anvendelse af KPI’er (side 158)

13
Intet krav om registrering af 

varemodtagelse (side 161)

14 Simplificering af kontoplan (side 165)

15
Vidensdeling internt i kommunen og på 

tværs af kommuner (side 168)

16 Forsimpling af rammevilkår (side 170)
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Analysen af kommunernes løn og bogholderi er sket ud fra tre væsentlige processer, som dækker 

størstedelen af den samlede opgaveportefølje og sikrer applicerbare initiativer

• Analysen er sket ud fra en procestilgang, med fokus på tre væsentlige processer for løn- og bogholderifunktionen, som er beskrevet nedenfor

• De tre væsentlige processer er identificeret gennem interviews i case-kommunerne samt erfaringsindsamling fra staten og den private sektor, og er valideret til at 

dække cirka 80% af den samlede opgaveportefølje under løn- og bogholderifunktionen. Valideringen er uddybet i appendiks B

• Procestilgangen står i modsætning til at fokusere på enkeltopgaver under løn- og bogholderifunktioner som fx lønkørsler

• De 16 initiativer fra foregående side kobles til hver væsentlig proces på de følgende sider, og de væsentlige processer uddybes side 10-12

Der er to primære fordele ved 

analysetilgangen med de tre 

væsentlige processer:

• For det første forstår case-

kommunerne selv løn og 

bogholderi i disse 

processer, og 

arbejdsgangene i 

kommunerne er ofte 

struktureret herefter

• For det andet er de 

identificerede initiativer 

knyttet op på de væsentlige 

processer og anskues 

således ikke blot som 

forandring af en isoleret 

enkeltopgave

Dermed har analysetilgangen 

bidraget til, at der er 

identificeret applicerbare 

initiativer, som kommunerne 

kan genkende i deres egen 

opgavevaretagelse

Fordele ved 

analysetilgangen

1. Timeregistrering for den enkelte 

medarbejder herunder timer, 

overarbejde, ferie, kortere fravær, 

kørselsfradrag etc.

2. Lønkørsel (justering af fx. 

timer og pension). Dannelse af 

lønsedler og distribution. 

Videresendelse af data til 

lønudbetaling

3. Fejlkørsler i tilfælde af forkerte 

udbetalinger

Stikprøvekontrol af rigtig 

lønudbetaling

Lønudbetalingsprocessen1

1. Indberetning af persondata for den 

nye medarbejder

2. Registrering af løn, kontering 

og udsendelse af 

ansættelsesbrev

3. Kontrol af indberetning, 

oprettelse af medarbejder i 

lønsystemet og godkendelse

Processen for registrering af ny medarbejder i lønsystemet2

Processen for bogføring af indkøbsfakturaer3

3. Kontering, 

godkendelse, betaling 

og bogføring af faktura

4 Håndtering af 

eventuelle kreditnota

1. Aftaleindgåelse, rekvisition, 

ordreafsendelse og 

leverancemodtagelse

2. Fakturamodtagelse 

og indsendelse

Ikke del af analysens scope

SAMMENFATNING: METODISK TILGANG – VÆSENTLIGE PROCESSER
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• Nedenfor er et samlet overblik over, hvor de identificerede initiativer placerer sig i forhold til lønudbetaling, der er en af de tre væsentlige processer i den metodiske 

tilgang. De tre processer uddybes yderligere på side 10-12, mens initiativerne præsenteres i afsnit 4

2. Behandling af data 3. Eventuel efterbehandling 1. Registrering af data
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• Medarbejderens registrering af timer, 

overarbejde, ferie, kortere fravær, 

kørselsfradrag etc.

• Indtastning af oplysninger, lønkørsel og evt. 

justeringer, dannelse og distribution af lønsedler

• Fejlkørsler ved forkerte udbetalinger og 

stikprøvekontrol samt løbende opfølgning

SAMMENFATNING – INITIATIVER FORDELT PÅ PROCESSERNE 1 AF 3

4 Digitalisering af time- og fraværsregistreringer

6 Kompatible IT-systemer

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering

1 Konsolidering inden for kommunen

2 Tværkommunalt samarbejde

3 Udbud af lønadministrationen

6 Kompatible IT-systemer

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering
9 Systemunderstøttet ledelsestilsyn

12 Anvendelse af KPI’er

15 Vidensdeling internt i kommunen og på 

tværs af kommuner

1 Konsolidering inden for kommunen

2 Tværkommunalt samarbejde

3 Udbud af lønadministrationen

6 Kompatible IT-systemer

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering

Processen for lønudbetaling og tilknyttede initiativer

Simplificering og optimeringAutomatiseringOrganisering

8 Automatisk afstemning

Nedenstående oversigt viser, hvor de identificerede initiativer placerer sig i den væsentlige 

proces lønudbetaling
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Digitalisering af ændringer i stamdata5

• Nedenfor er et samlet overblik over, hvor de identificerede initiativer placerer sig i forhold til ansættelse af medarbejder, der er en af de tre væsentlige processer, som 

den metodiske tilgang tager udgangspunkt i. De tre processer uddybes yderligere på side 10-12, mens initiativerne præsenteres i afsnit 4
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6 Kompatible IT-systemer

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering

1 Konsolidering inden for kommunen

2 Tværkommunalt samarbejde

3 Udbud af lønadministrationen

6 Kompatible IT-systemer

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering

9 Systemunderstøttet ledelsestilsyn

12 Anvendelse af KPI’er

15 Vidensdeling internt i kommunen og på 

tværs af kommuner

1 Konsolidering inden for kommunen

2 Tværkommunalt samarbejde

3 Udbud af lønadministrationen

6 Kompatible IT-systemer

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering

2. Registrering af løn mm. 3. Kontrol, registrering og godkendelse1. Registrering af persondata

• Indberetning af persondata for den nye 

medarbejder

• Kontrol af indberetning, oprettelse af 

medarbejder i lønsystemet og godkendelse

• Registrering af løn, stilling, overenskomst og 

pensionssats samt udsendelse af 

ansættelsesbrev

Digitalisering af ændringer i stamdata5 Digitalisering af ændringer i stamdata5

SAMMENFATNING – INITIATIVER FORDELT PÅ PROCESSERNE 2 AF 3
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Processen for lønudbetaling og tilknyttede initiativer

Simplificering og optimeringAutomatiseringOrganisering

Nedenstående oversigt viser, hvor de identificerede initiativer placerer sig i den væsentlige 

proces ansættelse af medarbejder
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• Nedenfor er et samlet overblik over, hvor de identificerede initiativer placerer sig i forhold til den væsentlige proces indenfor bogholderi nemlig fakturahåndtering ifm. 

indkøb. Processen uddybes yderligere på side 10-12, mens initiativerne præsenteres i afsnit 4

3. Behandling af data 4. Eventuel efterbehandling 1. Datadannelse 2. Registrering af data

• Indgåelse af 

aftaler om 

indkøb og selve 

rekvisitionen af 

varen

• Fakturaen modtages og indsendes 

til behandling

• Kontering, godkendelse, betaling og 

bogføring

• I tilfælde af kreditnota håndteres denne 

som en faktura. Derudover løbende 

opfølgning

Out-of-scope
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12 Anvendelse af KPI’er

15 Vidensdeling internt i kommunen og på 

tværs af kommuner

1 Konsolidering inden for kommunen

2 Tværkommunalt samarbejde

6 Kompatible IT-systemer

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering 6 Kompatible IT-systemer

7 Automatisering af fakturakontering

8 Automatisk afstemning

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering

13
Intet krav om registrering af 

varemodtagelse

14 Simplificering af kontoplan

1 Konsolidering inden for kommunen

2 Tværkommunalt samarbejde

6 Kompatible IT-systemer

8 Automatisk afstemning

10 Systemintegration ved robotter (RPA)

11 Processtandardisering

14 Simplificering af kontoplan

9 Systemunderstøttet ledelsestilsyn

13
Intet krav om registrering af 

varemodtagelse

14 Simplificering af kontoplan

SAMMENFATNING – INITIATIVER FORDELT PÅ PROCESSERNE 3 AF 3
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Processen for lønudbetaling og tilknyttede initiativer

Simplificering og optimeringAutomatiseringOrganisering

Nedenstående oversigt viser, hvor de identificerede initiativer placerer sig i den væsentlige 

proces fakturahåndtering i forbindelse med indkøb
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Analysen af kommunernes løn og bogholderi viser et samlet bruttopotentiale på 973 mio.kr. -

primært realiseret gennem ændret organisering af opgaverne 

SAMMENFATNING – OPSUMMERING PÅ POTENTIALEBEREGNING

973
156

(16%)

Centralisering

indenfor kommunen

604

(62%)

Automatisering/

Optimering og simplificering

213

(22%)

Tværkommunalt

samarbejde

Bruttopotentiale

Estimeret bruttopotentiale for kommunernes løn og bogholderi på landsplan (mio. kr. efter fuld indfasning efter år 2020)

• Det samlede bruttopotentiale for kommunernes løn og bogholderi er på 973 mio.kr. efter fuld indfasning af initiativerne efter år 2020

• Potentialerne ved alle initiativer inden for Automatisering samt Optimering og simplificering er samlet i en kolonne nedenfor, da disse vurderes at kunne realiseres 

umiddelbart og før de organisatoriske initiativer 

• Centralisering af opgaverne inden for kommunen udgør ca. 60% af det samlede potentiale

• Nærmere analyser af potentiale pr. initiativ samt den tidsmæssige realisering heraf uddybes på s. 180-181
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1. Registrering af data 2. Behandling af data 3. Eventuel efterbehandling

Indhold i hvert trin for lønudbetalingsprocessen

O
p

g
a
v

e
r • Timeregistrering for den enkelte 

medarbejder herunder timer, overarbejde, 

ferie, kortere fravær, kørselsfradrag etc.

• Lønkørsel (justering af fx timer og pension)

• Dannelse af lønsedler og distribution

• Videresendelse af data til lønudbetaling

• Fejlkørsler i tilfælde af forkerte udbetalinger

• Stikprøvekontrol af rigtig lønudbetaling

M
u

li
g

e
 a

k
tø

re
r • Medarbejderen i den decentrale institution

• Administrativ medarbejder eller 

medarbejderens nærmeste leder i den 

decentrale institution

• Den decentrale institutions lønadministration

• Ressourcecenter

• Central forvaltning

• Outsourcet

• Tværkommunal enhed

• Den decentrale institutions lønadministration

• Ressourcecenter

• Central forvaltning

• Outsourcet

• Tværkommunal enhed

U
d

fø
rs

e
l

• Enten registrerer medarbejderen selv sine 

data direkte i lønsystem, fx via app, og 

lederen godkender registreringerne digitalt 

(hvis relevant). Alternativt registrerer 

medarbejderen data på en blanket, som 

nærmeste leder indtaster i lønsystemet eller 

i en fil, der videresendes til 

lønadministrationen

• Ved sygdom er det den nærmeste leders 

ansvar at registrere fraværet

• Data for den enkelte medarbejder indsættes 

i lønsystemet, enten automatisk eller ved 

indtastning

• Lønsystemet testkøres (der foretages en 

førstedagskontrol) for at sikre, at data er 

korrekt

• Efter kontrol genereres lønsedler og data, 

som sendes til relevante aktører

• Lønsedlen kan distribueres til 

medarbejderen på papir eller via e-Boks

• Hvis der opdages fejl i lønkørslerne, skal fejlene 

rettes og eventuelle forkerte udbetalinger 

ændres

• Der kan foretages stikprøvekontrol af 

lønudbetalinger for at sikre, at den løn der 

udbetales stemmer overens med 

medarbejderens stamdata. Kontroller foretages 

både centralt og decentralt

• Nedenstående beskriver en typisk proces for lønudbetaling for en medarbejder, inklusiv medtagelse af ferie, kortere sygdomsfravær, pensionsbetalinger, 

kørselsfradrag og lignende. Denne proces er af kommuner identificeret som en af dem, der trækker betydelige ressourcer på lønområdet

• Hvert trin i processen er nærmere specificeret i forhold til i) opgaver udført, ii) mulige måder opgaverne kan udføres på iii) mulige aktører involveret i opgaveudførslen

INDLEDNING: VÆSENTLIG PROCESSER – 1 AF 3

Analysen baserer sig på tre væsentlige processer, hvor den første er processen for

lønudbetaling – inklusiv indberetninger relateret hertil

Kilde: Interviews i case-kommunerne med efterfølgende validering i udvalgte kommuner.
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Indhold i hvert trin af processen for oprettelse af ny medarbejder (og andre ændringer i stamdata)

• Processen beskriver ikke de to første trin i en kommunal ansættelse, som er 1) stillingsopslag og samtaler 2) forhandling af løn med medarbejderens fagforening. 

Ligeledes er evt. tilbageløb i tilfælde af fejl ikke med. Det antages, at processen er repræsentativ for arbejdsgangen for alle processer, der involverer ændringer i 

medarbejderens stamdata. Denne proces er af kommuner identificeret som en af dem, der trækker betydelige ressourcer på lønområdet

• Nedenfor er hvert trin i processen nærmere specificeret i forhold til i) opgaver udført, ii) mulige måder opgaverne kan udføres på og iii) mulige aktører involveret i 

opgaveudførslen

1. Registrering af persondata 2. Registrering af løn m.m. 3. Kontrol, registrering og godkendelse

• Indberetning af persondata for den nye 

medarbejder

• Registrering af løn, ansættelsesforhold 

og udsendelse af ansættelsesbrev

• Kontrol af indberetning, oprettelse af 

medarbejder i lønsystemet og godkendelse

O
p

g
a
v

e
r

• Medarbejderens nærmeste leder

• Decentral administrativ medarbejder

• Medarbejderens nærmeste leder

• Decentral administrativ medarbejder 

(institution eller konsulent)

• Central lønadministration

• Outsourcet

• Tværkommunal enhed

• Decentral administrativ medarbejder 

(institution eller konsulent)

• Ressourcecenter

• Central lønadministration

• Outsourcet

• Tværkommunal enhed

M
u
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g

e
 a

k
tø

re
r

• Den nærmeste leder eller den økonomiansvarlige 

indberetter i) medarbejderens persondata, ii) om 

medarbejderen er timelønnet eller månedslønnet, 

iii) hvornår medarbejderen starter, iv) hvilken type 

stilling medarbejderen har (fx leder), v) eventuelle 

kommentarer omkring anciennitet eller 

lønforhandlingen og vi) relevante dokumenter for 

ansættelsen (fx straffeattest)

• Indberetningen kan ske på blanket (papir eller 

elektronisk) eller direkte i lønsystemet

• Indberetning af den nye medarbejders 

stilling, overenskomst, pension, 

lønsats, specifikke lønaftaler

• Udsendelse af ansættelsesbrev

• Hvis medarbejderens data ikke er direkte 

indtastet i lønsystemet, indtastes data 

• Indtastningen kontrolleres (evt. af en anden 

medarbejder), hvorefter den godkendes. 

Medarbejderen er oprettet i lønsystemet

• Hvis medarbejderens data er direkte 

indtastet i lønsystemet, kontrolleres og 

godkendes data, og medarbejderen er 

oprettet i lønsystemet

U
d

fø
rs

e
l

INDLEDNING: VÆSENTLIG PROCESSER – 2 AF 3

Analysen baserer sig på tre væsentlige processer, hvor den anden er oprettelse af ny medarbejder 

i lønsystemet ved ansættelse

Kilde: Interviews i case-kommunerne med efterfølgende validering i udvalgte kommuner.
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Indhold i hvert trin af processen for fakturahåndtering ifm. indkøb

• Fakturamodtagelse og 

indsendelse

• Kontering og godkendelse

• Betaling

• Bogføring af faktura

• Kreditnota• Aftaleindgåelse

• Rekvisition

• Ordreafsendelse

• Leverancemodtagelse

• Processen for fakturahåndtering ifm. indkøb beskriver trin fra indkøb af en vare til bogføring. Nedenfor er hvert trin nærmere specificeret i forhold til i) opgaver udført 

ii) mulige måder opgaverne kan udføres iii) aktører involveret. Denne proces er identificeret som en af dem, der trækker ressourcer på bogholderiområdet

3. Behandling af data 4. Eventuel efterbehandling1. Datadannelse 2. Registrering af data

• Medarbejder i decentral 

institution

• Medarbejderens nærmeste 

leder

• Institutionens administrative 

medarbejder

• Ressourcecenter

• Central forvaltning

• Tværkommunal enhed

• Medarbejderen i den decentrale institution

• Medarbejderens nærmeste leder

• Institutionens administrative medarbejder 

• Ressourcecenter

• Central forvaltning

• Outsourcet

• Tværkommunal enhed

• Medarbejder i decentral 

institution

• Medarbejderens nærmeste leder

• Institutionens administrative 

medarbejder 

• Ressourcecenter

• Central forvaltning

• Outsourcet

• Tværkommunal enhed

• Medarbejder i decentral 

institution

• Medarbejderens nærmeste 

leder

• Institutionens 

administrative medarbejder 

• Ressourcecenter

• Central forvaltning

• Tværkommunal enhed

• Kommunen kan indgå en 

indkøbsaftale med leverandører

• Varen vælges og ordren afsendes, 

eventuelt efter godkendelse af 

købet. Ordreafsendelse kan ske 

elektronisk fx via e-handel eller 

manuelt, fx i en butik

• Det noteres, når leverancen er 

modtaget

• Fakturaen registreres i økonomisystemet, den 

konteres og sendes til godkendelse

• Fakturaen godkendes af de relevante personer 

(afhænger af fakturaen og beløbets størrelse)

• Der dannes en betalingsfil (der evt. skal 

godkendes), og fakturaen betales og bogføres 

jævnfør konteringen

• De tre deltrin kan hver ske automatisk eller 

manuelt

• I tilfælde af indkommen 

kreditnota, håndteres 

denne af systemet på 

samme måde som en 

faktura

• Fakturaen modtages og 

indsendes. Dette kan 

enten ske automatisk fx 

via et elektronisk 

indkøbssystem, eller ved 

at indkøberen indsender 

fakturaen til bogholderen 

(fakturaen kan være 

digital eller et indscannet 

bilag)

O
p

g
a
v
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r
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Involverer bogholderifunktionen

INDLEDNING: VÆSENTLIG PROCESSER – 3 AF 3

Analysen baserer sig på tre væsentlige processer, hvor den tredje er fakturahåndtering i 

forbindelse med indkøb

Kilde: Interviews i case-kommunerne med efterfølgende validering i udvalgte kommuner.
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Analysen bygger på to primære datakilder: interviews i og workshop med 10 case-kommuner 

samt et spørgeskema udsendt til økonomidirektører i alle kommuner med svar fra 87 af 98

• Formål med spørgeskema: Med viden fra case-kommunerne har 

spørgeskemaet været rettet imod at afdække kommunernes organisering og 

opgavehåndtering i relation til de identificerede initiativer og de væsentlige 

processer. Denne information anvendes både til kortlægning af kommunerne 

på en række parametre (afsnit 3) og til potentialeberegninger (afsnit 5)

• Svarprocent: Spørgeskemaerne er udsendt til økonomidirektører i alle 98 

kommuner gennem KLs værktøj til dette. Den opnåede svarprocent er på 

89% med stor spredning såvel geografisk som størrelsesmæssigt

Spørgeskema til økonomidirektørerne i de 98 kommuner

• Formål med interviews: I hver case-kommune er der foretaget interviews 

med de centrale løn- og bogholderifunktioner samt repræsentanter fra 

decentrale institutioner på skole-, daginstitutions- og ældreområdet. De i alt 

cirka 50 interviews har skabt forståelse for organiseringen og 

opgavevaretagelsen af løn og bogholderi i forskellige kommuner og bidraget 

til at identificere initiativer og trends

• Udvælgelse: De 10 case-kommuner er udvalgt gennem en kortlægning med 

fokus på de gode historier for organiseringen og opgavevaretagelsen af løn-

og bogholderi. Desuden er der sikret både geografisk og størrelsesmæssig2

variation

Interviews med centrale og decentrale enheder i 10 case-kommuner

INDLEDNING: METODE OG DATAKILDER

• Nedenstående oversigt viser dels, hvilke kommuner der er afholdt interviews og workshop med, og dels en beskrivelse af spørgeskemaet sendt til alle kommuner1

• Ud fra disse kilder, samt supplerende interviews med bl.a. Statens Administration, er der identificeret nogle overordnede trends for løn- og bogholderiområdet på 

tværs af kommunerne, som beskrives på side 15-21

Op til 34.999 indbyggere

50.000-149.999 indbyggere

Over 150.000 indbyggere

35.000-49.999 indbyggere

Region Hovedstaden: Lyngby-

Taarbæk, København

Region Sjælland: Greve, Roskilde, 

Ringsted

Region Syddanmark: Tønder

Region Midtjylland: Lemvig, 

Ringkøbing-Skjern, Favrskov

Region Nordjylland: Aalborg

1) Se appendiks C for uddybning af processen omkring spørgeskemaet. 2) I kortlægningen (afsnit 3) bliver kommuner med over 150.000 indbyggere og kommuner med 50.000-149.000 indbyggere slået sammen af hensyn til antallet af 

kommuner i hver gruppe. 
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Ressourceforbruget til løn og bogholderi er i spørgeskemaet kortlagt centralt og på mellemniveau 

men ikke decentralt grundet en række metodiske usikkerheder

• Kommunernes ressourceforbrug er kortlagt centralt og på mellemniveau1 men ikke decentralt. Det skyldes en række metodiske usikkerheder

• Dette afspejles også i potentialeberegningerne, som bygger på en bottom-up metode, der er uafhængig af en baseline for årsværk (uddybes i afsnit 5)

• Tidligere studier af ressourceforbruget for kommunernes løn og bogholderi kan give indikationer på en fordeling mellem centrale og decentrale årsværk. Disse 

indikationer anvendes ikke til potentialeberegningerne, og de er ikke forsøgt valideret. Ligeledes er det ikke undersøgt, om fordelingen har ændret sig siden 2010

Er kortlagt i analysen Er ikke kortlagt i analysen

Årsværk centralt (n løn = 87, n bogholderi = 86)

Løn:1.134

Bogholderi: 997

Årsværk på mellemniveau (n løn = 40, n bogholderi = 57)

Løn: 354

Bogholderi: 711

Decentralt niveau

Ikke opgjort

• Kortlægningen viser et samlet ressourceforbrug i kommunerne centralt og på 

mellemniveau til løn og bogholderi på ca. 3.196 årsværk, når der 

ekstrapoleres fra de 87 kommuner, som har besvaret spørgeskemaet 

(uddybes i kortlægningen i afsnit 3)

• Således inkluderer baseline ikke årsværk placeret på de decentrale 

institutioner i kommunerne

• 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 i hver enkelt kommune

• Derfor er baselinen underestimeret grundet bevidst udeladelse af opgørelse 

decentralt 

Kommunerne har i spørgeskemaet indrapporteret årsværk for løn og 

bogholderi centralt og på mellemniveau – ikke decentralt…

Deloitte-rapporten fra 2010:

• Rapporten estimerede et samlet ressourceforbrug til løn og bogholderi i 14 

case-kommuner og fandt en gennemsnitlig fordeling mellem centralt og 

decentralt niveau2 som vist nedenfor

Ringkøbing-Skjerns egen opgørelse på bogholderi:

• På baggrund af Deloitte-rapporten lavede Ringkøbing Skjern en validering af 

ressourceopgørelsen til bogholderi i kommunen

• Kommunen fandt, at opgørelsen var stort set retvisende

…Tidligere studier af ressourceforbruget indikerer en fordeling på ca. 45% 

centrale årsværk og 55% decentrale årsværk på tværs af løn og bogholderi

INDLEDNING: METODISKE VALG

1) ”Mellemniveauet” benyttes igennem rapporten som fast term for ordninger, hvor én eller flere fælles administrative medarbejder tager rundt til institutionerne, samt ordninger, hvor de administrative medarbejdere samles i ét administrativt 

fællesskab på tværs af de decentrale institutioner. Der er altså tale om et organisatorisk niveau mellem det centrale og de decentrale enheder. 2) Sondringen synes overvejende overensstemmende med denne rapports sondring mellem 

centralt og mellemniveau på den ene side overfor det helt decentrale niveau på den anden. Kilder: Deloitte-rapport; Materiale tilsendt fra Ringkøbing-Skjern. 

0

50

100

Decentralt

41%

Centralt

59%

0

50

100

46% 54%

Centralt Decentralt

Ringkøbing-Skjern

egen opgørelse

55%

Deloitte-rapporten 

estimat for Ringkøbing-Skjern

45%58%
42%

Bogholderi decentraltBogholderi centralt

Bogholderi Løn



STRUENSEE & CO. 15

Der er identificeret seks overordnede trends gennem kortlægningen og analysen af kommunernes 

løn- og bogholderifunktioner

Trends Beskrivelse

2. Centralisering fra 

decentralt til mellemniveau1

kan øge medarbejderspecia-

liseringen, hvilket forbedrer 

kvalitet og sparer tid (s. 17)

• Kortlægningen viser, at brugen af et organisatorisk mellemniveau har en positiv effekt på kvaliteten i opgavevaretagelsen for både løn og 

bogholderi, men at udbredelsen af mellemniveau fortsat er begrænset med potentiale for yderligere konsolidering fra det decentrale niveau 

• Flere case-kommuner vurderer, at centralisering fra decentralt niveau til mellemniveau øger medarbejderspecialiseringen, hvilket forbedrer 

kvaliteten af de administrative opgaver, reducerer tid brugt pr. opgave og frigiver institutionsledernes tid til andre opgaver. Dermed er der et overlap 

med flere af de positive effekter, som kan opnås ved konsolidering til centralt niveau jf. trend 1

5. Kommunerne har fokus på 

at lette arbejdsgange ved at 

automatisere og forsimple 

bogholderiprocesser (s. 20)

• Kommunerne har i høj grad fokus på at lette arbejdsgangene ved at automatisere og forsimple processer på bogholderiområdet 

• Kortlægningen indikerer, at dette kan øge produktiviteten både centralt og på mellemniveau i bogholderifunktionerne

• Idet flere automatiseringsinitiativer er under udvikling, kan det forventes, at udbredelsen og potentialet herved vil vokse fx ved betalingsplaner

4. Kommunerne har fokus på 

at udnytte muligheder i IT-

systemer for at undgå 

dobbelttastninger på 

lønområdet (s. 19)

• Kommunerne har stort fokus på at udnytte muligheder i IT-systemer til at undgå dobbelttastninger og manuelle arbejdsgange på lønområdet 

• Kortlægningen indikerer, at brugen af disse IT-systemer kan øge produktiviteten for medarbejdere centralt i lønfunktionerne

• Samtidig er der potentiale for i endnu højere grad at udbrede digitale løsninger på tværs af kommunerne

3. Der eksisterer stordrift 

indenfor kommunerne, idet 

større kommuner er relativt 

mere produktive end mindre 

kommuner (s. 18)

• Kortlægningen viser, at der er stordriftsfordele inden for kommunerne for både løn og bogholderi, på både centralt niveau og på mellemniveau

• Dette underbygger muligheden for at opnå yderligere stordrift ved centralisering inden for kommunen jf. trend 1 og 2 – men også ved funktionelt 

samarbejde på tværs af kommuner

• Til gengæld er outsourcing af lønfunktionen kun anvendt i to kommuner i dag. En afdækning af markedet viser, at der er få private aktører til 

varetagelse af løn- og bogholderiopgaver – blandt andet som konsekvens af manglende efterspørgsel fra kommunerne

1. Overvejende decentral 

organisering af løn og 

bogholderi rummer potentiale 

for yderligere centralisering 

inden for kommunerne (s. 16)

• Kortlægningen gennem spørgeskemaet viser, at kommunerne overvejende har en decentral organisering af løn og bogholderi

• Erfaringer fra to case-kommunerne viser, at der er stort potentiale ved at centralisere opgaver for både løn og bogholderi inden for kommunen

• Udviklingen i case-kommunerne peger dog ikke entydigt imod centralisering af opgavevaretagelsen, hvilket underbygger, at der er et fortsat 

potentiale for større udbredelse

Trends indenfor automatisering uddybes i afsnit 4.2

• Nedenfor er en beskrivelse af de seks overordnede trends, som er identificeret gennem kortlægningen og analysen af kommunernes løn- og bogholderifunktioner

• Tre trends omhandler organisering, to omhandler automatisering, mens den sidste omhandler simplificering og optimering. Hver trend uddybes på de følgende sider

Trends indenfor organisering uddybes i afsnit 4.1 

INDLEDNING: TRENDS – OVERBLIK

6. Kommunerne arbejder 

med beskrivelser for 

varetagelsen af væsentlige 

processer (s. 21)

• Kommunerne arbejder i vid udstrækning med standardiserede opgavebeskrivelser for varetagelsen af de væsentlige processer 

• Dette kan simplificere og optimere arbejdsgangene, reducere behovet for support til de decentrale enheder, samt øge robustheden

• Idet arbejdsbyrden og kompleksiteten forbundet med at kortlægge og standardisere processerne på tværs af enheder stiger i takt med antallet af 

enheder, kan der med fordel gøres brug af internationale standarder for proceskortlægning og -standardisering

Trends indenfor simplificering og optimering uddybes i afsnit 4.3
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• Effektiviseringer gennem centralisering af løn er bl.a. opnået i Aalborg 

Kommune, som har centraliseret fem lønkontorer fra mellemniveauet 

til ét centralt kontor. Tilsvarende har Ringkøbing-Skjern Kommune 

centraliseret bogholderi i to bølger: først fra mellemniveau til en central 

økonomifunktion, og herefter centraliserede man de decentrale 

bogholderiårsværk. Begge kommuner har oplevet store økonomiske 

gevinster. Således konkluderes det, at der er potentiale ved at udbrede 

centraliseringen inden for kommunerne. Potentialet understøttes af, at 

den nuværende organisering er primært decentral jf. venstre side

• På trods af de identificerede økonomiske potentialer ved 

centralisering, er dette ikke en entydig trend. Der er bl.a. observeret en 

modsatrettet tendens i forhold til, hvordan case-kommunerne forventer 

at organisere sig i fremtiden fx for bogholderi

• Seks af de ti case-kommuner ser varetagelsen af bogholderiopgaverne 

som en decentral opgave, hvor databehandling sker ved kilden. Ved at 

lade administrative medarbejdere eller ledere decentralt have ansvaret 

for bogholderiopgaverne, vurderer case-kommunerne at opnå nærhed 

og bevidsthed i forhold til budgetstyring, samt kontrol af at der kun 

betales regninger, hvor varen er modtaget

• Fire af de ti case-kommuner har enten centraliseret 

bogholderiopgaverne, eller ser den nuværende udvikling inden for 

organisering og IT-systemer som et tegn på, at bogholderiopgaverne 

inden for en årrække bør varetages centralt. Disse case-kommuner 

mener ikke, at budgetstyringen eller kontrollen af indkøb svækkes ved 

centraliseringen, men ser omvendt store fordele i at samle 

specialiserede kompetencer og opnå stordrift

INDLEDNING: TRENDS – 1 AF 6

66

(76%)

Decentralt

14

(16%)
7

(8%)

Mellem Centralt

Primær 

organisering 

af indtastning 

af løndata i 

lønsystemet

68

(78%)
16

(18%)

Decentral Direkte i 

lønsystem

1

(1%)

Central

2

(2%)

Mellem

4

(5%)

56

(64%)

Mellem Central

27

(31%)

Decentral

• Kortlægningen gennem spørgeskemaet viser, at kommunerne overvejende har en decentral organisering af løn og bogholderi

• Erfaringer fra to case-kommuner viser, at der er stort potentiale ved at centralisere visse opgaver for både løn og bogholderi inden for kommunen

• Udviklingen i case-kommunerne peger dog ikke entydigt imod centralisering af opgavevaretagelsen, hvilket underbygger, at der er et fortsat potentiale for større 

udbredelse

• På tværs af løn og bogholderi viser kortlægningen en overvejende decentral 

organisering af de væsentlige processer 

• Ansættelsesprocessen er den eneste, som er overvejende centralt organiseret

• Bogholderi er således generelt relativt mere decentralt organiseret end løn

Kortlægningen af løn og bogholderi viser en overvejende decentral organisering

Primær organisering (n=87)1

Primær 

organisering 

af 

ansættelses-

processen

Primær 

organisering 

af kontering 

af fakturaer

Eksempler fra case-kommuner: effektiviseringer gennem intern 

centralisering er ikke en entydig tendens i kommunerne

1) Den primære organiseringsform er opgjort ud fra kommunernes besvarelse af, hvilken organisationsform der overvejende benyttes. Kilder: Kortlægning gennem spørgeskema; Interviews i case-kommuner.

Kommunerne har overvejende en decentral organisering af løn og bogholderi – erfaringer fra 

case-kommunerne viser dog effektiviseringspotentiale ved centralisering inden for kommunerne 
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INDLEDNING: TRENDS – 2 AF 6

15

0

Antal

kommuner

Kontering af fakturaer

14

(16%)

Ansættelsesprocessen

4

(5%)

Indtastning af løndata 

i lønsystemet

1

(1%)

3

2

0

%

Andel forfaldne fakturaer

0,44%0,36%

Andel negative lønninger

0,44%0,35%

Andel a conto udbetalinger

2,63%
2,11%

Med mellemniveau (n for løn = 40, n for bogholderi = 57)

Uden mellemniveau

• Det er i flere case-kommuner observeret, at decentrale institutioner 

søger at forbedre og effektivisere varetagelsen af løn- og 

bogholderiopgaver ved at centralisere til specialiserede 

medarbejdere i administrative klynger. Der skabes således et 

mellemniveau mellem decentrale institutioner og det centrale 

økonomi- eller lønkontor. Der er tale om en centralisering som ved 

initiativ 1. Flere case-kommuner vurderer, at 

medarbejderspecialiseringen øger kvaliteten af de administrative 

opgaver, reducerer tid brugt pr. opgave og frigiver 

institutionsledernes tid til andre opgaver. De vurderer også, at det 

kan øge medarbejdertilfredsheden

• Ændringen i organisering har særligt fundet sted på 

daginstitutionsområdet og på ældre- og handicapområderne. På 

daginstitutionsområdet er det i flere case-kommuner observeret, at 

små institutioner sammen har ansat en administrativ medarbejder til 

at varetage institutionernes løn- og bogholderiopgaver. Eksempler på 

denne udvikling er Lemvig og Lyngby-Taarbæk. På ældre- og 

handicapområdet er der i fx Tønder, Greve og Roskilde blevet 

oprettet administrative fællesskaber, hvor en gruppe administrative 

medarbejdere varetager løn- og bogholderiopgaverne for alle 

institutionerne

• Den fortsat relativt begrænsede udbredelse af mellemniveauet (jf. 

spørgeskemaundersøgelsen til venstre) indikerer dog et fortsat 

potentiale for yderligere konsolidering fra det decentrale niveau 

• Kortlægningen gennem spørgeskemaet viser, at brugen af et organisatorisk mellemniveau har en positiv effekt på kvaliteten i opgavevaretagelsen for både løn og 

bogholderi, men at udbredelsen af mellemniveau fortsat er begrænset. Således er der fortsat potentiale for yderligere konsolidering fra det decentrale niveau 

• 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. Dermed er der et overlap med flere af de positive 

effekter, som kan opnås ved konsolidering til centralt niveau jf. trend 1 – begge initiativer er da også udtryk for centralisering

Kortlægning af kvaliteten i løn og bogholderi viser en positiv effekt af brugen af et 

organisatorisk mellemniveau – med potentiale for yderligere udbredelse

• På tværs af de tre kvalitetsmål1 for løn og bogholderi er der generelt højere kvalitet (lavere 

fejlrater) i opgavevaretagelsen, hvis kommunen er organiseret med et mellemniveau 

Antal kommuner, som primært håndterer opgaven på mellemniveau (n=87)

• Udbredelsen af mellemniveauet som primær organiseringsform på tværs af kommuner er 

dog fortsat begrænset2. Den største udbredelse er under bogholderifunktionen ved 

kontering af fakturaer, som for 16% af kommunerne primært foretages på mellemniveau

Eksempler fra case-kommuner: udbredelse af mellemniveauet 

bidrager til kvalitet og frigiver tid

1) Kvalitet på lønområdet måles som hhv. antal negative lønudbetalinger og a conto udbetalinger pr. kommune begge som andel af det samlede antal lønregistre i kommunen. Kvalitet i bogholderifunktionen måles som kommunens antal 

forfaldne fakturaer, da de besvarede spørgeskemaet, ift. kommunernes antal fakturaer årligt. 2) Her skal dog tages højde for, at mange kommuner har angivet 0 medarbejdere på mellemniveau, hvilket kan skyldes blandt andet usikkerhed om 

definitionen af mellemniveau, og hvad der er decentralt vs. mellemniveau. Derfor kan udbredelsen være underestimeret. Kilder: Kortlægning gennem spørgeskema; Interviews i case-kommuner. 

Decentrale institutioner centraliserer i stigende grad opgavevaretagelsen til et mellemniveau, så 

løn- og bogholderi kan varetages af specialiserede medarbejdere, hvilket bidrager til øget kvalitet
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• For centrale årsværk i lønfunktionen er større kommuner mere 

produktive1 end mindre kommuner

Kortlægningen viser, at stordrift eksisterer inden for kommunerne

• Data fra spørgeskemaet viser, at der er produktivitetsgevinster ved at have opgaver 

inden for både løn og bogholderi samlet i større enheder. Jf. trend 1 er der dog 

stadig potentiale ved at centralisere i kommunen. Ligeledes giver det empirisk støtte 

til, at der er et potentiale ved at samle opgaverne på tværs af kommuner. Et 

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

Det der tilnærmer sig, er et samarbejde omkring standardisering af udvalgte 

processer og kontopraksis i syv sjællandske kommuner

• Én case-kommune har udtrykt en positiv indstilling overfor et tværkommunalt 

funktionelt samarbejde om lønadministration og bogholderi. Et sådant samarbejde 

vurderes at kunne medføre yderligere stordriftsfordele end centralisering inden for 

kommunen jf. trend 1 og 2. Andre kommuner mener dog, at der kan være større 

effektiviseringsmuligheder ved at automatisere arbejdsgange. Det nævnes samtidig, 

at politiske prioriteter, forskellige IT-systemer og processer, samt problematik 

omkring deling af persondata på tværs af kommuner er væsentlige barrierer for den 

praktiske implementering af en tværkommunal organisering

• Endvidere tegner der sig et billede af, at case-kommunerne ikke overvejer at flytte 

varetagelsen af lønadministrationen ud af kommunen via outsourcing

• Outsourcing af lønadministrationen fandt første gang sted i 1999, og mellem 2005 og 

2010 udbød 10 kommuner deres lønfunktioner. I 2012 valgte flere kommuner at 

hjemtage lønadministrationen - typisk grundet kommunernes oplevede negative 

effekter på kvalitet i opgavevaretagelsen bl.a. pga. tab af nærhed. Selvom flere 

kommuner har undersøgt muligheden for outsourcing, har ingen kommuner valgt at 

outsource siden 2012, bl.a. grundet erfaringerne fra kommunerne, som har insourcet

• Pr. 2017 er der to kommuner, som har deres lønfunktioner outsourcet. Markedet for 

varetagelse af løn og bogholderi har meget få aktører. Dette gør det mindre attraktivt 

for kommuner at udbyde opgaverne

• Kortlægningen viser, at der eksisterer stordriftsfordele inden for kommunerne for både løn og bogholderi på centralt niveau

• Dette underbygger muligheden for at opnå yderligere stordrift ved centralisering inden for kommunen jf. trend 1 og 2 – men også ved funktionelt samarbejde på 

tværs af kommuner. Uutsourcing af løn er kun anvendt i to kommuner, og markedsanalyse viser, at markedet for varetagelse af løn og bogholderi har få aktører

• På samme måde er centrale årsværk i bogholderifunktionen mere 

produktive2 i større kommuner end i mindre
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Eksempler fra case-kommuner: stordrift udenfor kommunen

Kortlægningen viser, at der allerede er gevinster ved stordrift inden for kommunerne – samt 

mulighed for at opnå yderligere stordriftsfordele inden for kommunen og på tværs af kommuner

1) Produktivitet for løn måles som antal kommunale ansatte delt med rapporterede årsværk til lønfunktionen i kommunen. 2) Produktivitet for bogholderi måles som antal fakturaer i kommunen delt med rapporterede årsværk til 

bogholderifunktionen. Kilder: Kortlægning gennem spørgeskema; Interviews i case-kommuner. 

INDLEDNING: TRENDS – 3 AF 6
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INDLEDNING: TRENDS – 4 AF 6

Kortlægning af samlet automatiseringsgrad af lønopgaven samt sammenhæng 

med produktivitet

• Ud fra tre mål for anvendelse af digitale løsninger og IT-systemer til lønopgaver1

kan kommunerne scores på en samlet automatiseringsgrad

• Dette viser en relativt stor automatiseringsgrad på tværs af kommunerne2
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• Kortlægningen viser en relativt høj automatiseringsgrad af lønopgaver, hvilket kan øge produktiviteten centralt – dog er der potentiale for videre udbredelse 

• I case-kommunerne observeres fokus på at udnytte nye muligheder inden for IT-systemer til at undgå dobbelttastninger og manuelle arbejdsgange på lønområdet 

• I case-kommunerne er der observeret et stort fokus på, hvordan opgaver 

på lønområdet kan varetages, så dobbelttastning og manuelle 

arbejdsgange undgås. Midlet til dette har bl.a. været at foretage 

investeringer i nye IT-systemer. Et eksempel på dette er Aalborg 

Kommune, der ved skiftet af økonomisystem i 2015 lagde vægt på, at 

data skal kunne tastes direkte ind i lønsystemet decentralt

• Eksempler på automatiserede løsninger er ved ansættelse af en ny 

medarbejder, hvor persondata hentes direkte efter indtastning af cpr-

nummer. Et andet eksempel er befordringssystemer, der selv udregner 

kørselslængden, når medarbejderen indtaster start- og slutadresse. En 

øget brug af automatiserede løsninger vurderes i fremtiden at kunne lette 

ressourceforbruget brugt på lønfunktioner yderligere

• Automatiseringen ses også i antallet af mobile løsninger, der er ved at 

vinde udbredelse. Dette gælder særligt ift. datafødsel og befordring, men 

der findes også eksempler inden for fravær, sygdom og andre 

registreringer. Fælles for løsningerne er, at de letter arbejdsgangene 

decentralt og reducerer mængden af dobbelttastning. Kommunerne er 

opmærksom på de nye muligheder, der kommer ved de nye mobile 

løsninger. Fx var Roskilde Kommune opmærksomme på mulighederne i 

nye mobile løsninger ved køb af deres nye IT-system

• I takt med, at IT-systemerne og de mobile løsninger bliver mere 

brugervenlige, og de kommunale medarbejdere bliver mere bekendt med 

løsningerne, må det forventes, at et øget antal kommuner vil overgå til 

systemer, hvor data tastes direkte i lønsystemet decentralt – enten på en 

computer eller via en mobil applikation

Samlet automatiseringsgrad løn (n=87)

• Samtidig er der indikationer på, at kommuner med højest automatiseringsgrad for 

løn, målt efter brug af de tre digitale løsninger, har relativt højere produktivitet for 

medarbejdere centralt
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Eksempler fra case-kommuner: IT-systemer i lønfunktionen

1). Det drejer sig om indtastning af timer, ferie, fravær og kørsel fra medarbejderen i lønsystemet via App/PC, samt to af opgaverne ifm. ansættelsesprocessen, nemlig registrering af persondata og lønregistrering, som ske direkte i 

lønsystemet. 2) ”Høj” betyder at kommunen overvejende benytter en App/PC-løsning for løndata samt overvejende registrerer både persondata og lønoplysninger direkte i lønsystemet. ”Mellem” betyder at kommunen overvejende har to ud at 

tre løsninger, ”Lav” én ud af tre, og ”Ingen” at ingen af de tre digitale løsninger overvejende benyttes i kommunen. Kilder: Kortlægning gennem spørgeskema; Interviews i case-kommuner.

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

dobbelttastninger og manuelle arbejdsgange på lønområdet – dette kan øge produktiviteten
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INDLEDNING: TRENDS – 5 AF 6

Kommunernes automatiseringsgrad for kontering samt automatisk indhentning 

af kvitteringerne for varemodtagelsen
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• 58 kommuner (cirka 67%) benytter 

automatisk indhentning af kvitteringer for 

varemodtagelsen i indkøbssystemet for i 

gennemsnit 47% af fakturaerne
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• I alt 35 kommuner1 (cirka 40%) 

benytter i varierende grad automatisk 

kon-tering for i gennemsnit 7% af de 

samlede fakturaer

• Kortlægningen viser en relativt høj automatiseringsgrad af bogholderiopgaven, hvilket kan øge produktiviteten centralt

• Case-kommunerne har oplevet en stigende udbredelse af forskellige automatiseringsløsninger af bogholderiopgaver, og det må forventes, at udbredelsen og 

potentialet herved vil vokse. Case-kommunerne gav også bredt udtryk for et stort ønske om at udnytte mulighederne ved de nye IT-løsninger

• Graden af automatisering inden for bogholderifunktionerne øges, da 

flere initiativer er ved at blive udviklet. Nedenfor beskrives tre eksempler

• For det første er der sket en udvikling inden for økonomisystemerne. 

For eksempel er det muligt for andengodkendere at godkende betaling 

af fakturaer direkte i økonomisystemet i stedet for, at godkendelsen skal 

indhentes af den administrative medarbejder på anden vis. Et sådant 

system benyttes for eksempel i Aalborg Kommune. Systemet sikrer, at 

hvis andengodkenderen ikke har godkendt fakturaen efter et vist antal 

timer, vil der automatisk blive sendt en e-mailpåmindelse til 

vedkommende

• Et andet eksempel er brugen af e-indkøbssystemer. Flere case-

kommuner ser positive elementer ved e-indkøbssystemer. Blandt andet 

konterer disponenten fakturaen, når indkøbet foretages, og disponenten 

kan kvittere for leverancemodtagelse direkte i e-indkøbssystemet (og 

derved i økonomisystemet). Brugen af e-indkøbssystemer vil således 

kunne lette de administrative opgaver forbundet med bogholderi. Ved 

udvikling af brugervenlige indkøbssystemer og eventuelt simplere 

konteringskrav vil der kunne hentes et potentiale ved udvidet brug af e-

indkøbssystemer. KL arbejder med at udbrede e-indkøbssystemer. 

Ligeledes er dette fokus for en anden analyse i Moderniserings- og 

effektiviseringsprogrammet

• For det tredje kan arbejdsgangene inden for bogholderi lettes ved 

automatisering via robotteknologi, omend dette er nyt. Leverandører og 

kommuner arbejder fx sammen på at udvikle systemer til automatisk 

kontering. Dette gælder i første omgang gentagende fakturaer, der kan 

betales via betalingsplaner

Produktivitet for centrale årsværk efter automatiseringsgrad

• Kommuner med en samlet automatiseringsgrad2 over 20% for hhv. kontering og 

indhentning af kvitteringer ved varekøb har en relativt højere produktivitet centralt og 

end kommuner med lavere automatiseringsgrad
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Eksempler fra case-kommuner: automatisering af bogholderi

1) Én outlier er fjernet fra opgørelsen af kommuner, som benytter automatisk kontering. 2) Målet er konstrueret ved at lægge graden af automatisering af fakturakontering sammen med graden af automatisering af indhentning af kvitteringer 

ved varekøb for hver kommune. 60 kommuner (cirka 70%) har en samlet automatiseringsgrad på over 20%. Kilder: Kortlægning gennem spørgeskema; Interviews i case-kommuner.

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

bogholderiområdet – dette kan øge produktiviteten både centralt og på mellemniveau

Kommuner Kommuner
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Kommunerne arbejder i høj grad med standardiserede opgavebeskrivelser for varetagelsen af de 

væsentlige processer for at understøtte og forbedre opgaveløsningen

• Kortlægningen viser, at over 85% af alle centrale løn- og bogholderifunktioner har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser for varetagelsen af de væsentlige 

processer. Kortlægningen siger dog ikke noget om, hvor dybdegående dette arbejde med processtandardisering er i kommunerne

• Erfaringerne ifm. processtandardisering i case-kommunerne dækker både over løn og bogholderi, og har i visse tilfælde haft til formål at understøtte decentral 

opgaveløsning, og i andre tilfælde haft til formål at forbedre opgavevaretagelsen centralt

• Standardisering af processer indebærer, at arbejdsgangene i enheden kortlægges 

mhp. at sikre ensartet opgavevaretagelse på tværs af enheder. Første skridt er 

således at kortlægge processerne i kommunen. Herefter kan de ønskede 

arbejdsgange for processerne fastlægges

• Erfaringerne ifm. processtandardisering i case-kommunerne dækker både over løn og 

bogholderi, og har i visse tilfælde haft til formål at understøtte decentral opgave-

løsning, og i andre tilfælde haft til formål at forbedre opgavevaretagelsen centralt

• Lyngby-Taarbæk har, som del af et større LEAN-projekt, understøttet den decentrale 

opgaveløsning og forsimplet arbejdsgange. De decentrale institutioner er fx blevet 

støttet ved udarbejdelse af lønklasselister til hjælp ved ansættelse af nye 

medarbejdere. Initiativet har reduceret behovet for support decentralt

• Ringkøbing-Skjern Kommune har ifm. centralisering af bogholderi kortlagt og 

standardiseret væsentlige bogholderiprocesser. 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 

• Lemvig Kommune har udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser, der beskriver alle 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

• Desuden samarbejder syv sjællandske kommuner omkring standardisering af 

processen for sygedagpengerefusion

• Det er kommunernes vurdering, at arbejdsbyrden og kompleksiteten forbundet med at 

kortlægge og standardisere processerne på tværs af enheder stiger i takt med antallet 

af enheder. Der kan derfor fremadrettet med fordel gøres brug af internationale 

standarder for proceskortlægning og -standardisering

Eksempler fra case-kommuner: processtandardisering

INDLEDNING: TRENDS – 6 AF 6

Kortlægning af processtandardisering viser stor udbredelse

• 76 kommuner (87%) angiver, at de har udarbejdet standardiserede 

opgavebeskrivelser for varetagelsen af processerne for lønudbetaling 

og ansættelse af nye medarbejdere. For processen omkring 

fakturahåndtering i forbindelse med indkøb er tallet 75 kommuner -

svarende til 86%

• Fordelingen af kommuner, der har udarbejdet standardiserede 

opgavebeskrivelser på tværs af løn og bogholderi, viser en tendens til 

at andelen stiger, i takt med at kommunestørrelsen vokser
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Kilder: Kortlægning gennem spørgeskema; Interviews i case-kommuner. 
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Kommunerne er gennem spørgeskemaet blevet kortlagt på parametrene organisering og 

automatisering, kvalitet, robusthed samt ressourcer og produktivitet for hhv. løn og bogholderi 

• Der er i alt modtaget 87 besvarelser på spørgeskemaet, som ligger til grund for kortlægningen af løn og bogholderi på fire parametre. Disse er beskrevet nedenfor

• De to første kategorier tager udgangspunkt i de væsentlige processer, mens robusthed og ressourcer/produktivitet omhandler alle opgaver i hhv. løn og bogholderi 

• For løn gælder dette lønindberetning, lønkørsel og lønudbetaling, lønadministration, lønrefusion, lønsupport, samt stamdataændringer ifm. ansættelse, ændringer i 

ansættelsesforhold eller fratrædelse 

• For bogholderi gælder dette kreditoradministration, afstemning af kasse, kontoafstemning og omkontering, kontoplan, debitoradministration, årsregnskaber og 

øvrige regnskaber, årsrapport, likviditet og finansforvaltning

KORTLÆGNING – BESKRIVELSE AF PARAMETRE

Løn Bogholderi

Organisering og 

automatisering

• Organisering omhandler, hvor opgavevaretagelsen af 

lønudbetalingsprocessen samt ansættelsesprocessen primært 

finder sted 

• Automatisering omhandler, hvordan opgavevaretagelsen finder 

sted – konkret om data ifm. de to processer registreres direkte i 

lønsystemet første gang 

• Organisering omhandler, hvor kontering af fakturaer primært 

finder sted i kommunerne 

• Automatisering omhandler, hvordan opgavevaretagelsen finder 

sted – konkret graden af automatisk kontering samt automatisk 

indhentning af kvitteringer for varemodtagelse

Kvalitet

• Kvalitet på lønområdet måles som hhv. antal negative 

lønudbetalinger og a conto udbetalinger pr. kommune - begge 

som andel af det samlede antal lønregistre i kommunen. Disse 

kvalitetsmål er valideret i flere af case-kommunerne

• Kvalitet i bogholderifunktionen måles som kommunens antal 

forfaldne fakturaer, da de besvarede spørgeskemaet, ift. 

kommunernes antal fakturaer årligt. Kvalitetsmålet er valideret i 

flere af case-kommunerne

Robusthed

• Robusthed måles dels efter, i hvor høj grad 

opgavevaretagelsen afhænger af en eller få fagligt 

specialiserede personer, og dels efter muligheden for at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft

• Robusthed måles dels efter, i hvor høj grad 

opgavevaretagelsen afhænger af en eller få fagligt 

specialiserede personer, og dels efter muligheden for at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft

Ressourcer og 

produktivitet

• Ressourcer omhandler antallet af opgjorte årsværk i 

kommunerne på hhv. centralt niveau og på mellemniveau i 

lønfunktionen. Her er tale om alle opgaver i lønfunktionen –

ikke kun de to væsentlige processer

• Produktivitet er regnet som antal lønregistre til kommunale 

ansatte delt med rapporterede årsværk 

• Ressourcer omhandler antallet af opgjorte årsværk i 

kommunerne på hhv. centralt niveau og på mellemniveau i 

bogholderifunktionen. Her er tale om alle årsværk relateret til 

bogholderi – ikke kun fakturahåndtering ved indkøb

• Produktivitet er regnet som antal fakturaer i kommunen delt 

med rapporterede årsværk
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Fordelingen af de 87 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, viser god repræsentativitet 

både størrelsesmæssigt og geografisk

Antal besvarelser fordelt på kommunestørrelse Antal besvarelser fordelt på kommunernes geografiske placering

• Opdeles besvarelserne efter kommunestørrelse1 er der i hver kategori en besvarelsesprocent på minimum 84%. Data er således repræsentativt på tværs af 

kommunestørrelserne

• Tilsvarende er der også repræsentativitet på tværs af geografisk placering, hvor der er en besvarelsesprocent på minimum 82% for hver af de fem regioner
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KORTLÆGNING – REPRÆSENTATIVITET

1) Gennemgående i kortlægningen (afsnit 3) bliver kommuner med over 150.000 indbyggere og kommuner med 50.000-149.000 indbyggere slået sammen til én gruppering af hensyn til antallet af kommuner i hver gruppe. 
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De væsentligste observationer fra kortlægningen for hhv. løn og bogholderi på de fire parametre 

er uddybet nedenfor

KORTLÆGNING – VÆSENTLIGSTE OBSERVATIONER

Løn Bogholderi

Organisering og 

automatisering

Organisering: Kommunerne har overvejende en decentral organisering 

af opgaven omkring indtastning af løndata i lønsystemet samt 

overvejende en central organisering af ansættelsesprocessen – på 

tværs af kommunestørrelse og geografisk placering

Automatisering: Over halvdelen af kommunerne indberetter løndata via 

App/PC, og over 60% indtaster data direkte i lønsystemet første gang 

ifm. ansættelsesprocessen. Dog er blanketter stadig udbredt i visse 

kommuner

Organisering : Kontering af fakturaer sker primært decentralt for 

over 70% af kommunerne. Samtidig er decentraliseringsgraden 

størst for mindre kommuner

Automatisering: En tredjedel af kommunerne benytter i varierende 

grad automatisk kontering, mens to tredjedele indhenter dele af 

kvitteringerne for varemodtagelsen automatisk. Sidstnævnte sker 

særligt i større kommuner

Kvalitet

God systemunderstøttelse og størrelse af kommunen har stærkest 

sammenhæng med kvalitet på lønområdet, målt som negative 

lønudbetalinger og a conto udbetalinger. Geografisk placering betyder 

mindre

Kvaliteten varierer særligt ift. kommunernes størrelse og 

automatiseringsgraden for kontering. Således har mindre 

kommuner relativt større andele af forfaldne fakturaer, mens 

kommuner med højere grad af automatisk kontering rapporterer 

færre forfaldne fakturaer

Robusthed

Over 80% af kommunerne vurderer, at lønopgaven afhænger af én eller 

få fagligt specialiserede personer, mens cirka én fjerdedel ikke finder 

det nemt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Der er ikke væsentlig 

sammenhæng mellem robusthed og geografisk placering. Til gengæld 

har større kommuner lidt nemmere ved at tiltrække arbejdskraft 

decentralt

Bogholderiopgaven afhænger i højere grad end løn af få fagligt 

specialiserede personer end lønopgaven – men kommunerne har 

nemmere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til bogholderi 

end løn. Mindre kommuner har generelt lavere robusthed end 

større kommuner

Ressourcer og 

produktivitet

Ressourcer: Cirka 1.300 årsværk beskæftiger sig med lønfunktionen i 

de 87 kommuner. Dette er kun opgjort centralt og på mellemniveau (ikke 

decentralt på enkelte institutioner) – cirka 75% er placeret centralt, 

mens de resterende 25% er årsværk på mellemniveau

Produktivitet: Der er indikationer på stordrift, da større kommuner er 

relativt mere produktive end mindre kommuner både for centrale og 

mellemniveauårsværk. Automatiseringsgraden ift. lønprocesserne har 

en positiv betydning for produktiviteten blandt årsværk centralt

Ressourcer: Cirka 1.500 årsværk beskæftiger sig med bogholderi i 

de 86 kommuner, som har rapporteret. Dette er kun opgjort 

centralt og på mellemniveau (ikke decentralt på enkelte 

institutioner). Cirka 40% af årsværkene findes på mellemniveau

Produktivitet: Som for løn er der indikationer på stordrift ved 

bogholderi både for centrale og mellemniveauårsværk. Samtidig er 

kommuner med højere automatiseringsgrad af kontering og 

indhentning af kvittering for varemodtagelse mere produktive både 

centralt og særligt på mellemniveau

uddybes på side 28-31 uddybes på side 44-46

uddybes på side 33 uddybes på side 48

uddybes på side 35-37 uddybes på side 50-52

uddybes på side 39-41 uddybes på side 54-56

• De to første kategorier tager udgangspunkt i de væsentlige processer, mens de to sidste omhandler alle opgaver i hhv. løn og bogholderi jf. øverst side 23
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Kommunerne har overvejende en decentral organisering af indtastning af løndata i lønsystemet 

samt overvejende en central organisering af ansættelsesprocessen 

• Øverst er kommunernes organisering af opgaven omkring indtastning af timer, ferie, fravær og kørsel fra medarbejderen i lønsystemet kortlagt

• Nedenfor er kommunernes organisering af den anden væsentlige proces, ansættelsesprocessen, kortlagt1

• Decentral indtastning er klart mest udbredt og er den primære opgaveorganisering for 78% af kommunerne

• I 38 kommuner sker dele af indtastningen på mellemniveau, mens tallet er 66 centralt

• 18% af kommunerne benytter overvejende direkte indtastning i lønsystemet af den kommunale ansatte, hvorved ingen yderligere 

indtastning er påkrævet hos lønfunktionen. Denne metode benyttes i en eller anden udstrækning i 64 kommuner

Organisering af indtastning af data i lønsystemet

16

(18%)

64

(74%)

Central

2

(2%)

66

(76%)

Mellem

1

(1%)

38

(44%)

Decentral

68

(78%)

86

(99%)

Antal kommuner hvor formen er den primære (n=87)

Antal kommuner som benytter organiseringsform (n=87)

• Ansættelsesprocessen består af tre hovedopgaver, registrering af persondata, lønregistrering og udsendelse af 

ansættelsesbrevet

• På tværs af disse opgaver er central opgavevaretagelse den primære organiseringsform for 64% af kommunerne, og særligt 

ansættelsesbrevet udarbejdes og udsendes oftest centralt i kommunerne (87%)

Organisering af ansættelsesprocessen

1

(1%)

Ansættelsesbrev

4

(5%)

7

(8%)
3

(3%)

76

(87%)

Lønregistrering

27

(31%)

56

(64%)

Persondata

51

(59%)
2

(2%)

34

(39%)

Central Mellem Decentral Outsourcet

KORTLÆGNING – ORGANISERING AF LØN

Indtastning af løndata:

• Kommunernes 

organisering af 

indtastning af løndata 

er primært decentral og 

sker sekundært som 

direkte indtastning i 

lønsystemet af den 

kommunalt ansatte

Ansættelsesprocessen:

• Kommunernes 

organisering af 

ansættelsesprocessen 

er overvejende central 

Centrale observationer

Direkte indtastning i 

lønsystem

27

(31%)

Decentral

4

(5%)

56

(64%)

Mellem Central

Primær organisering 

i kommunen (n=87)

1) Se desuden appendiks D for kortlægning af andel timelønsansatte samt medarbejderomsætning pr. kommune. 
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Den overvejende decentrale organisering af indtastning af løndata samt den overvejende centrale 

organisering af ansættelsesprocessen går på tværs af kommunestørrelse og geografisk placering

• Nedenfor er kommunernes organisering af de to lønprocesser kortlagt efter kommunestørrelse (øverst) og geografi (nederst)

Indtastning af løndata samt af ansættelsesprocessen opdelt efter kommunestørrelse

Direkte i 

system

27%
11%

15%

Central

7%

Mellem

3%

Decentral

70%

89%
78%

Over 50.000 indbyggere (n=33)

35.000-49.999 indbyggere (n=27)

Op til 34.999 indbyggere (n=27)

Indtastning af løndata samt af ansættelsesprocessen opdelt efter geografisk placering

KORTLÆGNING – ORGANISERING AF LØN

Central

61%

67%
67%

Mellem

12%

Decentral

27%

33%
33%

• Kommuner i Hovedstaden er de mest decentrale i organisering af indtastning af løndata, mens kommuner i Nordjylland i 

størst grad benytter direkte indtastning i lønsystemet af den kommunale ansatte

• Kommuner i Nordjylland er samtidig de mest centrale i organisering af ansættelsesprocessen

75%

60%
78%

88%

12%

Central

6%10%

Mellem

6%

Decentral

78%

Direkte i 

system

17%

25%

30%
17% Nordjylland (n=10)

Midtjylland (n=18)

Hovedstaden (n=25)

Syddanmark (n=18)

Sjælland (n=16)
22%

31%

10%

72%

69%
80%

39%
40%

50%

60%

Mellem Central

6%

10%
11%

Decentral

• Uanset kommunestørrelse har mindst 70% af kommunerne en decentral organisering af indtastning af løndata, mens 

mindst 61% af kommunerne har en central organisering af ansættelsesprocessen

Kommunestørrelse:

• Organisering af 

indtastning af løndata 

samt af ansættelses-

processen er 

umiddelbart uafhængig 

af kommunestørrelse

• Mellemniveauet er 

relativt mest udbredt 

blandt store kommuner

Geografisk placering:

• Der er kun mindre 

variation mellem 

kommunerne i de 

forskellige regioner 

• Dog er mønsteret, at 

regioner hvor 

kommunerne er mest 

decentrale i indtastning 

af løndata også er 

dem, hvor 

kommunerne i størst 

grad er decentral i 

ansættelsesprocessen. 

Fx er kommuner i 

Hovedstaden mest 

decentral på begge 

opgaver

Centrale observationer

Indtastning af løndata Ansættelsesprocessen

Indtastning af løndata Ansættelsesprocessen
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Over halvdelen af kommunerne benytter digitale løsninger til at indtaste data i lønsystemet ifm. 

både lønudbetalings- og ansættelsesprocessen – dog er blanketter stadig udbredt

• Nedenfor er kommunernes automatisering af lønopgaven samlet samt på forskellige delprocesser kortlagt

• Indtastning af timer, ferie, fravær og kørsel i lønsystemet kan enten ske via 

App/PC, på digitale blanketter eller på papirblanketter. De to sidste muligheder 

medfører, at data herefter skal indtastes i lønsystemet

• Indberetning direkte i lønsystemet via App eller PC er den primære metode1 for 

56% af kommunerne2, mens 17% primært benytter digitale blanketter og 27% 

primært benytter papirblanketter

Automatiseringsgrad for indtastning af løndata

48

(56%)

Papirblanket

23

(27%)

Digital 

blanket

15

(17%)

App/PC

Primær metode - Lønindberetning (n=86)

• To af opgaverne ifm. ansættelsesprocessen, nemlig registrering af persondata 

og lønregistrering, kan enten ske direkte i lønsystemet eller på blanketter

• I over 60% af kommunerne sker registrering af de to typer data overvejende 

direkte i lønsystemet. Digital blanketter er næstmest benyttet (cirka 21%) og 

herefter papirblanketter (cirka 12%)

Automatiseringsgrad for ansættelsesprocessen

Papirblanket

10

(11%)

11

(13%)

Digital 

blanket

16

(18%)
21

(24%)

Direkte i 

lønsystem

61

(70%)
55

(63%)

Primær metode - Lønregistrering (n=87)

Primær metode - Persondata (n=87)

KORTLÆGNING – AUTOMATISERING AF LØNOPGAVER

Indtastning af løndata:

• Cirka halvdelen af 

kommunerne indtaster 

løndata via App/PC og 

undgår blanketter

Ansættelsesprocessen:

• På samme måde 

foretages persondata-

og lønregistreringen 

overvejende direkte i 

lønsystemet i over 60% 

af kommunerne

Samlet 

automatiseringsgrad:

• Der er tale om en 

relativt høj brug af 

digitale løsninger på 

tværs af kommunerne 

på lønområdet

• Dog er blanketter 

stadig udbredt i visse 

kommuner

Centrale observationerSamlet automatiseringsgrad

• De tre mål for automatisering af 

lønopgaven er samlet i et 

overordnet mål for, i hvor høj grad 

kommunerne benytter de digitale 

løsninger

• ”Høj” betyder, at kommunen 

overvejende benytter en App/PC-

løsning for løndata samt 

overvejende registrerer persondata 

og lønoplysninger direkte i 

lønsystemet. ”Mellem” betyder, at 

kommunen overvejende har to ud 

at tre løsninger, ”Lav” én ud af tre, 

og ”Ingen” at ingen af de digitale 

løsninger overvejende benyttes i 

kommunen

Ingen

14

(16%)

Lav

13

(15%)

Mellem

29

(33%)

Høj

31

(36%)

Samlet automatiseringsgrad 

for løn i kommunerne (n=87)

1) Den primære metode er opgjort ud fra kommunernes besvarelse af, hvilken af de tre indberetningsmetoder, der overvejende benyttes. Denne logik benyttes også nedenfor ifm. metoder for persondata- og lønregistreringen. 2) Dette tal er 

højere end opgørelsen af direkte indtastning af løndata i lønsystemet af den kommunale ansatte, hvorved ingen yderligere indtastning er påkrævet hos lønfunktionen, som vist på de foregående sider. Dette skyldes, at flere kommuner har 

App/PC løsninger til selve medarbejderens indtastning, men at dette ikke føder direkte ind i lønsystemet
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87% af kommunerne har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser for varetagelsen af 

processer på lønområdet

Op til 34.999

indbyggere (n=27)

81%

91%

Ø 87

35.000-49.999

indbyggere (n=27)

Over 50.000

indbyggere (n=33)

89%

• 76 kommuner (87%) angiver, at de centralt har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser for 

varetagelsen af processerne for lønudbetaling og ansættelse af nye medarbejdere 

• Fordelingen af kommuner, der har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser, viser en tendens til at 

andelen stiger, i takt med at kommunestørrelsen vokser

• Nedenfor er angivet, hvorvidt kommunerne centralt har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser for varetagelsen af de væsentligste processer på 

lønområdet. Kortlægningen siger dog ikke noget om, hvor dybdegående arbejdet med processtandardisering er i kommunerne

• Data viser, at 87% af kommunerne har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser på lønområdet

60

80

100

Syddanmark

(n=18)

Sjælland

(n=16)

78%80%
89%

Nordjylland

(n=10)

100%

Hovedstaden

(n=25)

Midtjylland

(n=18)

88%

KORTLÆGNING – STANDARDISERING AF LØNOPGAVER

Udarbejdning af standardiserede opgavebeskrivelser på lønområdet centralt

• Desuden har alle sjællandske kommuner udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser på lønområdet

Kommunestørrelse:

• Standardiserede 

opgavebeskrivelser for 

varetagelsen af processer på 

lønområdet er relativt mere 

udbredt i større kommuner

Geografisk placering:

• Alle sjællandske kommuner har 

udarbejdet opgavebeskrivelser 

for varetagelsen af processer 

på lønområdet

• Niveauet for udbredelsen af 

standardiserede opgave-

beskrivelser er dog generelt 

højt på tværs af geografisk 

placering

Centrale observationer

Kommuner delt efter antal indbyggere

Kommuner delt efter region
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God systemunderstøttelse og kommunestørrelse har den stærkeste sammenhæng med kvalitet i 

opgavevaretagelsen på lønområdet

Den gennemsnitlige andel af a conto udbetalinger1, n = 80

• Kvalitet i kommunernes lønfunktioner er målt ud fra hhv. negative lønudbetalinger og a conto udbetalinger ift. deres totale antal lønregistre

• Der er ikke tale om stor variation mellem kommuner på tværs af geografi, men kommunestørrelse og primær organisering af indtastning af løndata har betydning

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

%

Den gennemsnitlige andel af negative lønudbetalinger, n = 86 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

%

KORTLÆGNING – KVALITET IFM. LØN

0,4

2,5

Kommuner

Midtjylland

0,4

Hovedstaden

0,5

Syddanmark

0,4

Sjælland

0,3

Nordjylland

0,3

Pr. region

Efter størrelse, 

indbyggere

0,40,30,5

Over 50.000

indbyggere

35.000-49.999

indbyggere

Op til 34.999

indbyggere
Efter primær 

organisering af 

indtastning af 

løndata2

Direkte i system

0,3

Central

0,2

Decentral

0,4

Syddanmark

2,4

Sjælland

3,7

Nordjylland

2,4

Midtjylland

2,0

Hovedstaden

2,3

Pr. region

Efter størrelse, 

indbyggere

2,22,33,0

Over 50.000

indbyggere

35.000-49.999

indbyggere

Op til 34.999

indbyggere

Efter primær 

organisering af 

indtastning af 

løndata2

2,6

Direkte i system

1,9

Central

3,2

Decentral

Kommunestørrelse:

Delvist for negative 

lønudbetalinger og særligt 

for a conto betalinger er 

sammenhængen, at disse 

falder i takt med 

kommunestørrelsen

Organisering: 

På tværs af de to 

kvalitetsmål har kommuner, 

som benytter direkte 

indtastning i systemet som 

primær indtastnings-

metode, relativt færrest fejl

Centrale observationer

1) Fjernes den ene kommune med over 12% i gennemsnitlig andel af a conto udbetalinger falder gennemsnittet for de 79 kommuner til 2,35%. 2) Der er kun hhv. 2 og 1 observationer på mellemniveau, hvorfor dette er udeladt. Noter: Tallene 

er et gennemsnit over månederne nov. og dec. 2016 samt jan. 2017, idet december kan være biased, da a conto udbetaling af feriepenge til juleferie er inkluderet. 7 kommuner har ikke indberettet antal a conto udbetalinger, mens én 

kommune ikke har indberettet antal negative lønudbetalinger, hvorfor de ikke er medtaget i beregningerne. Se desuden appendiks A for en opgørelse af kommunernes gennemsnitligt antal månedlige efterreguleringer af lønudbetalinger. 

Kommuner
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Over 80% af kommunerne vurderer, at lønopgaven afhænger af én eller få fagligt specialiserede 

personer, mens cirka én fjerdedel ikke har nemt ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

Antal kommuner, der vurderer, at opgavevaretagelsen afhænger af en eller få fagligt specialiserede personer for 

hvert niveau, n = 87

Antal kommuner, der vurderer, at det er nemt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft for hvert niveau, n = 87

• Over 80% af kommunerne vurderer, at der på mindst ét af de administrative niveauer på lønområdet er en afhængighed af få fagligt specialiserede personer 

• Samtidigt vurderer cirka en fjerdedel af kommunerne, at det generelt ikke er nemt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på lønområdet1

Centralt Mindst et af stederne

71

(82%)

Decentralt

46

(53%)

16

(18%)

Ingen steder 

(Lav sårbarhed)

42

(48%)

Mellemniveau

24

(28%)

Kommunernes vurdering af sårbarhed på lønområdet

MellemniveauDecentralt

37

(43%)

65

(75%)

22

(25%)

Ingen steder 

(Høj sårbarhed)

Mindst et af stederneCentralt

52

(60%)

17

(20%)

KORTLÆGNING – ROBUSTHED LØN – OVERBLIK

Afhængighed af fagligt 

specialiserede personer:

• På mindst ét af de tre 

administrative niveauer 

vurderer cirka 80% af 

kommunerne, at 

opgavevaretagelsen 

afhænger af én eller få 

fagligt specialiserede 

personer

• Kun cirka 20% af 

kommunerne oplever 

ikke denne 

afhængighed på nogen 

niveauer

Tiltrækning af kvalificeret 

arbejdskraft:

• Udfordringen med at 

tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft er vurderet 

af kommunerne til at 

være mindst centralt

• 25% af kommunerne 

finder det generelt ikke 

nemt at tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft

Centrale observationer

1) Nogle kommuner har ikke ansat medarbejdere i flere år i disse funktioner, hvorfor vurderingen af robusthed er teoretisk. Dette beskrives dog kun af 2-3 kommuner. 
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Der er ingen væsentlig sammenhæng mellem robusthed og kommunestørrelse – dog har større 

kommuner generelt lidt nemmere ved at tiltrække arbejdskraft særligt decentralt

Hvor nemt det er at tiltrække arbejdskraft for hvert niveau, fordelt efter antal indbyggere

• Nedenfor vises kommunernes vurdering af 1) deres afhængighed af en eller få fagligt specialiserede medarbejdere på hvert niveau og 2) hvor nemt det er at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft på hvert niveau – fordelt på kommunernes størrelse målt efter indbyggerantal

Hvert niveaus afhængighed af fagligt specialiserede personer, fordelt efter antal indbyggere

KORTLÆGNING – ROBUSTHED LØN – KOMMUNESTØRRELSE

44%

30%

56%

Ø 43

Op til 34.999

indbyggere (n=27)

35.000-49.999

indbyggere (n=27)

52%

26%

56%

Ø 44
Ø 41

Over 50.000

indbyggere (n=33)

61%

27%

36%

DecentraltMellemniveauCentralt niveau

Afhængighed af fagligt specialiserede personer:

• Særligt små og mellemstore kommuner 

vurderer, at der på centralt niveau sidder en eller 

få fagligt specialiserede personer

• Omvendt vurderer 61% af de store kommuner, 

at der på decentrale institutioner sidder en eller 

få fagligt specialiserede personer

• Der er således ikke umiddelbart nogen 

væsentlig sammenhæng mellem 

kommunestørrelse og oplevet sårbarhed

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft:

• Alle kommuner oplever, at det er relativt nemt at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft centralt

• Særligt store kommuner vurderer, at det er nemt 

at tiltrække kvalificeret arbejdskraft decentralt

• Der er således en lille sammenhæng mellem 

kommunestørrelse, og hvor nemt det er at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft

Centrale observationer

Ø 40

Op til 34.999

indbyggere (n=27)

41%

19%

59%

Ø 35

35.000-49.999

indbyggere (n=27)

30%

11%

63%

Ø 46

Over 50.000

indbyggere (n=33)

55%

27%

58%

DecentraltMellemniveauCentralt niveau

1) Medtages kun kommuner, der har indikeret at have ÅV på mellemniveau, er procentsatserne for øverste graf: 73%, 78% og 45%. For nederste graf er procentsatserne: 45%, 33% og 40%.
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Der er ikke en væsentlig sammenhæng mellem geografiske placering og kommunernes 

rapportering af egen evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

Hvor nemt det er at tiltrække arbejdskraft for hvert niveau, fordelt på region

• Nedenfor vises kommunernes vurdering af 1) deres afhængighed af en eller få fagligt specialiserede medarbejdere på hvert niveau og 2) hvor nemt det er at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft på hvert niveau – fordelt på kommunernes geografisk placering

• Regionerne er opstillet således, at de mest robuste regioner står længst til venstre, gående imod større grad af sårbarhed

Hvert niveaus afhængighed af fagligt specialiserede personer, fordelt på region

Syddanmark

(n=18)

56%

22%

39%

Nordjylland

(n=10)

30%

20%

60%

Hovedstaden

(n=25)

56%53%
60%

Midtjylland

(n=18)

61%

22%

50%

Sjælland

(n=16)

50%

38%
31%

DecentraltMellemniveauCentralt niveau

Syddanmark

(n=18)

39%

22%

33%

Hovedstaden

(n=25)

40%

20%

64%

Sjælland

(n=16)

38%

69%

Nordjylland

(n=10)

40%

30%

70%

Midtjylland

(n=18)

56%

22%

6%

67%

KORTLÆGNING – ROBUSTHED LØN – GEOGRAFISK PLACERING

Afhængighed af fagligt specialiserede personer:

• I hovedstadsområdet vurderer over halvdelen af 

kommunerne, at opgavevaretagelsen på 

lønområdet afhænger af en eller få fagligt 

specialiserede personer – uanset organisatorisk 

niveau

• Omvendt vurderer kommunerne i Nordjylland i 

gennemsnit på tværs af organisationsniveauer 

kun afhængighed af få personer i under 40% at 

tilfældene 

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft:

• Midtjylland er den region, hvor kommunerne 

generelt vurderer, at det er nemmest at tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft (48% på tværs af 

organisatoriske niveauer)

• Kommunerne i Syddanmark er de kommuner, 

der rapporterer, at det er sværest at tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft

• Der er dog ikke nogen klar sammenhæng 

mellem tyndere befolkningsdensitet og 

muligheden for at tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft, da kommuner i Hovedstaden 

rapporterer næstmest sårbarhed

Centrale observationer

1) Medtages kun kommuner, der har indikeret at have ÅV på mellemniveau, er procentsatserne for øverste graf: 67%, 33%, 86%, 44% og 89%. For nederste graf er satserne: 44%, 100%, 0%, 56% og 33%
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I de 87 kommuner beskæftiger 1.330 årsværk sig med lønfunktionen – eksklusiv decentrale 

årsværk – 76% er placeret centralt, mens de resterende 24% er på mellemniveau 

• Ressourceforbruget ifm. lønopgaver er kortlagt for de 87 kommuner, som har besvaret spørgeskemaet. Dette er kun opgjort for centralt niveau og mellemniveau, 

hvilket vil sige, at det ikke inkluderer ressourcer der arbejder med løn og bogholderi decentralt på de enkelte institutioner

• De 87 kommuner har alle rapporteret et skøn over centrale årsværk i lønfunktionen, mens 40 kommuner har rapporteret, at de 

har årsværk relateret til lønfunktionen placeret på mellemniveauet1

Alle 87 kommuner har rapporteret årsværk for det centrale niveau, mens 40 kommuner har opgivet årsværk på 

mellemniveauet…

• Samlet er der således 1.014 årsværk i de centrale lønfunktioner i de 87 kommuner samt yderligere 316 årsværk placeret på 

mellemniveau i 40 kommuner. Nedenfor er disse opdelt på regioner

• Centrale årsværk udgør således cirka 76% af ressourceforbruget, mens årsværk på mellemniveau udgør cirka 24%

… Det giver en samlet opgørelse på 1330 årsværk til lønfunktionen i de 87 kommuner

Årsværk

0

250

Ø 12

140

20

0
Ø 8

26
21

404

Totale årsværk 1.330
Mellenniveau årsværk 316

Syddanmark

164
Hovedstaden 50

Centrale årsværk 1.014
Syddanmark 163

Sjælland 138
Nordjylland 103
Midtjylland 205

Hovedstaden

Sjælland

Midtjylland

56

Nordjylland

KORTLÆGNING – RESSOURCEFORBRUG IFM. LØN

• Centrale årsværk:

I gennemsnit benyttes 

28% af ressourcerne i 

de centrale lønkontorer 

på support, mens 14% 

benyttes på 

kontrolopgaver2

• I gennemsnit har cen-

trale lønkontorer 12 års-

værk, mens median-

værdien er cirka 8 

årsværk

Mellemniveau årsværk:

• I gennemsnit har de 40 

kommuner 8 årsværk på 

mellemniveau, mens 

medianværdien er cirka 

3 årsværk

Samlet ressourceforbrug:

• Det samlede 

ressourceforbrug (ex 

decentralt niveau) på 

cirka 1.300 årsværk 

fordeler sig med cirka 

75% placeret centralt og 

25% på mellemniveau

Centrale observationer

Centrale årsværk

Mellemniveau årsværk

1) Mange kommuner har angivet 0 medarbejdere på mellemniveau, hvilket blandt andet kan skyldes usikkerhed om definitionen af mellemniveau, og hvad der er decentralt vs. mellemniveau. 2) Enkelte kommuner har fremhævet, at det har 

været vanskeligt at foretage dette skøn ift. opgavevaretagelse, da medarbejderne varetager forskellige opgaver.

Kommuner

Årsværk

Kommuner

Årsværk
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Der er indikationer på stordrift for lønopgaver, da større kommuner er relativt mere produktive 

end mindre kommuner både for centrale og mellemniveauårsværk

• Produktivitet ifm. lønopgaver er kortlagt for de 87 kommuner, som har besvaret spørgeskemaet. Dette er kun opgjort for centralt niveau og mellemniveau, da der 

som forrige side beskrev, ikke er opgjort ressourceforbrug decentralt på institutionsniveau

• Produktivitet måles som antal lønregistre til kommunale ansatte delt med rapporterede årsværk, og således er et højt tal lig 

mere produktivitet, hvorfor de mest produktive kommuner er til venstre i graferne1

Produktivitet for centrale og mellemniveau årsværk pr. kommune

Produktivitet for centrale og mellemniveau årsværk efter kommunestørrelse målt i antal indbyggere

0

500

1.000

Ø 457

Lønregistre 

pr. årsværk

10.000

5.000

0

Lønregistre 

pr. årsværk

Ø 2.037

KORTLÆGNING – PRODUKTIVITET IFM. LØN

Produktivitet pr. 

kommune:

• Den gennemsnitlige 

produktivitet for centrale 

lønsårsværk er på cirka 

450 lønregistre til 

kommunalt ansatte. 

Medianen er på cirka 

430

• På mellemniveauet er 

gennemsnittet på cirka 

2000 kommunalt 

ansatte, mens 

medianen er på cirka 

1150

Kommunestørrelse:

• Der er indikationer på 

stordrift, da større 

kommuner er relativt 

mere produktive end 

mindre kommuner både 

for centrale og 

mellemniveauårsværk

Centrale observationer

Produktivitet

centrale 

årsværk (n=86)

Produkvitet

mellemniveau 

årsværk (n=37)

0

600

400

500

371

Lønregistre 

pr. årsværk

Over 50.000

indbyggere

510

35.000-

49.999

indbyggere

482

Op til 34.999

indbyggere

Produktivitet

centrale 

årsværk (n=86)

0

2.500

2.000

1.500

Lønregistre 

pr. årsværk

Op til 34.999

indbyggere

35.000-

49.999

indbyggere

2.178 2.328

1.371

Over 50.000

indbyggere

Produkvitet

mellemniveau 

årsværk (n=37)

• For både centrale og mellemniveauårsværk er større kommuner mere produktive end mindre kommuner

1) Én outlier er fjernet fra opgørelsen af produktivitet for centrale årsværk, mens tre outliers er fjernet på mellemniveau. 

Kommuner Kommuner
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Automatiseringsgrad har særligt betydning for produktiviteten blandt årsværk på centralt niveau –

ikke på mellemniveau – der observeres desuden en vis variation mellem regionerne

• Produktivitet ifm. lønopgaver er kortlagt for de 87 kommuner, som har besvaret spørgeskemaet. Dette er kun opgjort for centralt niveau og mellemniveau, da der 

som forrige side beskrev, ikke er opgjort ressourceforbrug decentralt på institutionsniveau

• Kommuner med højest automatiseringsgrad på løn målt efter brug af de tre digitale løsninger (som uddybet på side 30), har 

relativt højere produktivitet1 for medarbejdere centralt

Produktivitet for centrale og mellemniveau årsværk efter automatiseringsgrad

Produktivitet for centrale og mellemniveau årsværk efter geografisk placering

KORTLÆGNING – PRODUKTIVITET IFM. LØN

Produktivitet efter 

automatiseringsgrad:

• Der er en umiddelbar 

sammenhæng mellem 

brugen af digitale 

løsninger i lønopgaven 

og produktivitet centralt

• På mellemniveau ses 

denne sammenhæng 

ikke i data

Geografisk placering:

• Der er en mindre 

sammenhæng mellem 

produktivitet og 

geografisk placering

• Fx er kommuner i 

Midtjylland og 

Hovedstaden mere 

produktivite både på 

centrale og decentrale 

årsværk, mens 

kommuner i Nordjylland 

placerer sig lavere på 

begge niveauer

Centrale observationer

500

0

Midtjylland

451

Nordjylland

443

Sjælland Syddanmark

421
498

Hovedstaden

457
Produktivitet

centrale 

årsværk (n=86)

2.259
1.3861.392

2.2922.287

0

2.000

4.000

Nordjylland Sjælland SyddanmarkMidtjyllandHovedstaden

Produkvitet

mellemniveau 

årsværk (n=37)

• Der er en mindre sammenhæng mellem produktivitet og geografisk placering

441435465467

0

500

IngenMellemHøj Lav

Produktivitet

centrale 

årsværk (n=86)

0

3.000 2.198

Lav Ingen

2.725

Høj

2.043

Mellem

1.756
Produkvitet

mellemniveau 

årsværk (n=37)

1) Produktivitet måles som antal lønregistre til kommunale ansatte delt med rapporterede årsværk, og således er et højt tal lig mere produktivitet

Lønregistre pr. årsværk

Lønregistre pr. årsværk

Lønregistre pr. årsværk

Lønregistre pr. årsværk
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Kontering af fakturaer sker for over 70% af kommunerne primært decentralt – samtidig er 

decentraliseringsgraden større for mindre kommuner 

• Nedenfor er en kortlægning af, hvor i kommunerne kontering af fakturaer overvejende finder sted 

• Decentral opgavevaretagelse er klart mest udbredt, og er den primære opgaveorganisering for 76% kommunerne

Kommunernes generelle organisering af kontering af fakturaer

0

100 7

(8%)

Mellem

14

(16%)

Decentralt

Antal 

kommuner

Centralt

66

(76%)

KORTLÆGNING – ORGANISERING AF BOGHOLDERI

• Mindre kommuner er relativt mere decentrale i varetagelsen af konteringsopgaven

Kontering af fakturaer i kommunerne efter kommunestørrelse og geografisk placering

7%

Mellem

12%
26%

Central

9%7%

67%
81%

11%

Decentralt

79%

Over 50.000 indbyggere (n=33)

35.000-49.999 indbyggere (n=27)

Op til 34.999 indbyggere (n=27)

Centralt

6%

69%

80%89%

6%
16%

Decentral

83%
64%

11%

31%20%

6%
20%

Mellem

Midtjylland (n=18)

Hovedstaden (n=25)

Syddanmark (n=18)

Sjælland (n=16)

Nordjylland (n=10)

• Kommuner i Hovedstaden er mest centralt organiseret, mens kommuner i Midtjylland er mest decentralt organiseret

Generel organisering af 

kontering:

• Organiseringen af 

kontering af fakturaer er 

overvejende decentral 

for over 70% af 

kommunerne

Kommunestørrelse:

• Kontering sker i højere 

grad decentralt i mindre 

kommuner

Geografisk placering:

• Der er en vis geografisk 

variation ift., hvilket 

organisatorisk niveau 

kommunerne primært 

konterer

Centrale observationer
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En tredjedel af kommunerne benytter i varierende grad automatisk kontering, mens to tredjedele 

indhenter dele af kvitteringerne for varemodtagelsen automatisk 

• Automatiseringsgraden for bogholderiopgaven er målt dels som graden af automatisk kontering, dels som graden af automatisk indhentning af kvitteringerne for 

varemodtagelsen 

Kommunernes automatiseringsgrad for kontering samt automatisk indhentning af kvitteringerne for varemodtagelsen

Automatiseringsgrad for kontering samt automatisk indhentning af kvitteringerne for varemodtagelsen efter 

kommunestørrelse og geografisk placering

KORTLÆGNING – AUTOMATISERING AF BOGHOLDERIOPGAVER

0%

20%

40%

60%

Ø 7%

• 58 kommuner (cirka 67%) benytter automatisk 

indhentning af kvitteringerne for varemodtagelsen i 

indkøbssystemet for i gennemsnit 47% af fakturaerne

0%

50%

100%

Ø 47%

• Automatisk kontering er relativt mest udbredt i 

kommuner i Region Nordjylland

Automatisk kontering

39%
33%

21%

4%1%5%

Automatisk kvittering

Op til 34.999 indbyggere (n=27)

Over 50.000 indbyggere (n=33)

35.000-49.999 indbyggere (n=27)

Automatisk kontering

28%
38%

Automatisk kvittering

5%3%

30%27%
34%

2%1%

13%

Sjælland (n=16)Hovedstaden (n=25)

Nordjylland (n=10)

Midtjylland (n=18) Syddanmark (n=18)

Generel automatisering :

• Cirka en tredjedel af 

kommunerne benytter 

varierende grad 

automatisk kontering

• To tredjedele indhenter 

dele af kvitteringerne for 

varemodtagelsen 

automatisk 

Kommunestørrelse:

• Automatisk indhentning 

af kvitteringerne for 

varemodtagelsen er 

særligt udbredt i større 

kommuner

Geografisk placering:

• Automatisk kontering er 

relativt mest udbredt i 

kommuner i Region 

Nordjylland

Centrale observationer

• I alt 35 kommuner1 (cirka 40%) benytter i 

varierende grad automatisk kontering for i 

gennemsnit 7% af de samlede fakturaer

• Større kommuner har generelt en højere grad af automatisk 

kvittering for varemodtagelsen end mindre kommuner

1) Én outlier er fjernet fra opgørelsen af kommuner, som benytter automatisk kontering. 

Kommuner Kommuner
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86% af kommunerne har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser for varetagelsen af 

processer på bogholderiområdet

• Nedenfor er angivet, hvorvidt kommunerne centralt har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser for varetagelsen af de væsentligste processer på 

bogholderiområdet. Kortlægningen siger dog ikke noget om, hvor dybdegående dette arbejde med processtandardisering er i kommunerne

• Data viser, at 86% af kommunerne har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser på bogholderiområdet

• 75 kommuner (86%) angiver, at de centralt har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser for 

varetagelsen af processen omkring bogføring af fakturaer

• Fordelingen af kommuner, der har udarbejdet standardiserede opgavebeskrivelser, viser en svag tendens 

til, at andelen stiger i takt med, at kommunestørrelsen vokser

100

0

Ø 86

Over 50.000 indbyggere

91%

35.000-49.999 indbyggere

93%

Op til 34.999 indbyggere

74%

70

80

90

Syddanmark

89%

Sjælland

88%

Nordjylland

80%

Midtjylland

83%

Hovedstaden

88%

KORTLÆGNING – STANDARDISERING AF BOGHOLDERIOPGAVER 

Udarbejdning af standardiserede opgavebeskrivelser på bogholderiområdet centralt

Kommunestørrelse:

• Standardiserede 

opgavebeskrivelser for 

varetagelsen af processer på 

bogholderiområdet er mere 

udbredt for større kommuner

Geografisk placering:

• Der er ingen væsentlig variation 

mellem regionerne ift. 

standardiseringsudbredelse 

• Dog er niveauet for 

udbredelsen af standardiserede 

opgavebeskrivelser generelt 

højt på tværs af geografisk 

placering

Centrale observationer

• Der er ingen markant sammenhæng mellem kommunernes geografiske placering og deres udarbejdelse af 

standardiserede opgavebeskrivelser på bogholderiområdet

Kommuner delt efter antal indbyggere

Kommuner delt efter region
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Kvalitet i bogholderifunktionen, målt som antal forfaldne fakturaer, varierer særligt ift. 

kommunernes størrelse og automatiseringsgraden for kontering

• Nedenfor er opgivet antal forfaldne fakturaer i kommuner, da de besvarede spørgeskemaet, ift. kommunernes antal fakturaer årligt

Variation mellem kommunerne:

• Der er en mindre spredning mellem kommunerne og et 

gennemsnit af antal forfaldne fakturaer pr. årligt fakturaantal på 

cirka 0,4%

Geografisk placering:

• Gennemsnittet er højest for kommunerne i Hovedstaden (0,5%) 

og lavest i region Midtjylland og Nordjylland (cirka 0,3%)

Kommunestørrelse:

• Små kommuner har i gennemsnit 0,47% forfaldne fakturaer pr. 

årligt antal fakturaer, mens gennemsnittet er 0,40% for 

mellemstore kommuner og 0,36% for store kommuner

• Således har større kommuner en relativt lavere andel af 

forfaldne fakturaer end mindre kommuner

Organisering:

• Hvor konteringen foregår, har ingen betydning for antal forfaldne 

fakturaer, da gennemsnittet er tilnærmelsesvist det samme for 

kommuner der konterer overvejende centralt, på mellemniveau 

og decentralt

Automatisk kontering:

• For de kommuner, der har automatisk kontering af over 10% af 

deres fakturaer, er den gennemsnitlige andel af forfaldne 

fakturaer lavere end for kommuner, der har under 10% 

automatisk kontering

• Således styrker automatisk kontering alt andet lige rettidig 

betaling

Centrale observationerDen gennemsnitlige andel af forfaldne fakturaer, n = 86(1)

3,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Ø 0,4%

KORTLÆGNING – KVALITET IFM. BOGHOLDERI

Kommuner

0,3

Hovedstaden

0,5

Syddanmark

0,4

Sjælland

0,4

Nordjylland

0,3

Midtjylland

Pr. region

Efter størrelse, 

indbyggere

0,40,40,5

35.000-49.999

indbyggere

Op til 34.999

indbyggere

Over 50.000

indbyggere

Efter primær 

opgave-

organisering
Centralt

0,4

Mellemniveau2

0,4

Decentral

0,4

Efter automati-

seringsgrad for 

kontering

0,2

Automatiseringsgrad <10%

0,4

Automatiseringsgrad >10%

1) Én outlier er fjernet fra grafen. 2) Kun 4 observationer. Noter: De 11 kommuner, der ikke har angivet fakturatal i spørgeskemaet er udregnet ved regression. Derudover er en enkelt fejltastet observation blevet taget ud.

%
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Bogholderiopgaven afhænger i højere grad af få fagligt specialiserede personer end lønopgaven –

men kommunerne har generelt nemmere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

Antal kommuner der vurderer, at opgavevaretagelsen afhænger af en eller få fagligt specialiserede personer for 

hvert niveau, n = 87

Antal kommuner der vurderer, at det er nemt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft for hvert niveau, n = 87

• Over halvdelen af kommunerne vurderer, at der på mindst ét administrativt niveau på bogholderiområdet er en afhængighed af få fagligt specialiserede personer 

• Kommunerne rapporterer dog, at det er relativt lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på bogholderiområdet end på lønområdet

Centralt

43

(49%)

Ingen steder 

(Lav sårbarhed)

13

(15%)

Mindst et af stederne

75

(86%)

Mellemniveau

36

(41%)

Decentralt

52

(60%)

Kommunernes vurdering af deres sårbarhed på bogholderiområdet

14

(16%)

Mindst et af stederne

74

(85%)

Ingen steder 

(Høj sårbarhed)

54

(62%)

CentraltMellemniveauDecentralt

29

(33%)

44

(51%)

KORTLÆGNING – ROBUSTHED BOGHOLDERI - OVERBLIK

Afhængighed af fagligt 

specialiserede personer:

• På alle administrative 

niveauer – og særligt 

decentralt – vurderer 

cirka halvdelen af 

kommunerne, at 

opgavevaretagelsen 

afhænger af få fagligt 

specialiserede personer

• Kun 15% af kommunerne 

oplever ikke afhængig-

hed på nogen niveauer

Tiltrækning af kvalificeret 

arbejdskraft:

• Kommunerne vurderer 

generelt, at det er lettere 

at tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft til 

bogholderi- end 

lønopgaver

• Kun 16% af kommunerne 

finder det således svært 

at tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft, mens dette 

er 28% for løn

Centrale observationer

1) Nogle kommuner har ikke ansat medarbejdere i flere år i disse funktioner, hvorfor vurderingen af robusthed er teoretisk. Dette beskrives dog kun af 2-3 kommuner. Note: For mellemniveau er angivet i) procentsatsen baseret på de 87 

besvarelser og ii) procentsatsen baseret på de kommuner, der har angivet at have ÅV siddende på mellemniveau, hvilket er 57 på bogholderi
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Mindre kommuner rapporterer generelt, at de har større afhængighed af få kvalificerede ansatte 

og har sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft end større kommuner

Hvor nemt det er at tiltrække arbejdskraft for hvert niveau, fordelt på indbyggertal

• Nedenfor vises kommunernes vurdering af 1) deres afhængighed af en eller få fagligt specialiserede medarbejdere på hvert organisatorisk niveau og 2) hvor nemt 

det er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på hvert niveau – fordelt på kommunernes størrelse

• Mindre kommuner rapporterer generelt, at de har større afhængighed af én eller få kvalificerede ansatte og har sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft end 

større kommuner

Hvert niveaus afhængighed af fagligt specialiserede personer, fordelt på indbyggertal

Ø 47

Over 50.000

indbyggere (n=33)

61%

39%42%

DecentraltMellemniveauCentralt niveau

Over 50.000

indbyggere (n=33)

Ø 54

36%

25%

40%

KORTLÆGNING – ROBUSTHED BOGHOLDERI - KOMMUNESTØRRELSE

63%
56%

Ø 52

Op til 34.999

indbyggere (n=27)

37%

35.000-49.999

indbyggere (n=27)

Ø 52

63%

44%
48%

46%

17%

Op til 34.999

indbyggere (n=27)

Ø 43

37%

26%

44%

35.000-49.999

indbyggere (n=27)

31% Ø 48

Afhængighed af fagligt specialiserede personer:

• Mindre kommuner rapporterer, at de er relativt 

mere afhængige af kvalificerede ansatte 

(gennemsnit 52%) end de større kommuner 

(gennemsnit 47%)

• Der er dog variation i afhængigheden, idet små 

kommuner vurderer at være mest sårbare 

centralt, mens mellemstore og store kommuner 

vurderer at være mest sårbare decentralt

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft:

• Små kommuner har generelt sværere ved at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft på 

bogholderiområdet (43% mener det er nemt) end 

mellemstore og store kommuner har (hhv. 48% 

og 54% mener det er nemt)

Centrale observationer

DecentraltMellemniveauCentralt niveau

1 Medtages kun kommuner, der har indikeret at have årsværk på mellemniveau, er procentsatserne for øverste graf: 71%, 72% og 52%. For nederste graf er procentsatserne: 43%, 56% og 52%
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På bogholderiområdet kan der ikke observeres nogen væsentlig sammenhæng mellem 

kommunernes robusthed og deres geografiske placering

Hvor nemt det er at tiltrække arbejdskraft for hvert niveau, fordelt på region

• Nedenfor vises kommunernes vurdering af 1) deres afhængighed af en eller få fagligt specialiserede medarbejdere på hvert niveau og 2) hvor nemt det er at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft på hvert niveau – fordelt på kommunernes geografisk placering

• Regionerne er rapporteret således, at de mest robuste regioner står længst til venstre, gående imod større grad af sårbarhed

Hvert niveaus afhængighed af fagligt specialiserede personer, fordelt på region

Midtjylland

(n=18)

61%

17%

56% 56%
60%

68%

50%

39%
33%

Syddanmark

(n=18)

Sjælland

(n=16)

63%

44%44%

Nordjylland

(n=10)

50%50%50%

Hovedstaden

(n=25)

Decentralt

Mellemniveau

Centralt niveau

61%

Syddanmark

(n=18)

28%

50%
39%

50%

Sjælland

(n=16)

56%

31%

56%

Midtjylland

(n=18)

Hovedstaden

(n=25)

40%36%

68%
61%

80%

Nordjylland

(n=10)

30%

50%

KORTLÆGNING – ROBUSTHED BOGHOLDERI – GEOGRAFISK PLACERING

Afhængighed af fagligt specialiserede personer:

• I hovedstadsområdet vurderer over 60% af 

kommunerne, at opgavevaretagelsen på 

bogholderiområdet afhænger af en eller få fagligt 

specialiserede personer - i gennemsnit på tværs 

af niveauer. Kommunerne i hovedstadsområdet 

vurderer således at have den højeste sårbarhed 

ift. afhængighed af en eller få fagligt 

specialiserede personer

• Særligt kommunerne i Syddanmark vurderer en 

relativt lav afhængighed af en eller få fagligt 

specialiserede personer på alle niveauer

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft:

• I gennemsnit på tværs af niveauer er der ikke 

særligt stor variation mellem kommunerne i de 

forskellige regioner ift. evnen til at tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft

• Det er generelt kommuner i Nordjylland, som 

rapporterer at have nemmest ved at tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft (53%)

• Omvendt er tallet for kommuner i Syddanmark 

på 46%

• Der er således ikke tale om stor variation 

imellem regionerne

Centrale observationer

Centralt niveau Decentralt på institutionerneMellemniveau

1 Medtages kun kommuner, der har indikeret at have årsværk på mellemniveau, er procentsatserne for øverste graf: 46%, 23%, 83%, 64% og 57%. For nederste graf er satserne: 50%, 38%, 64%, 45% og 54%
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Agenda

• Afsnit 1: Sammenfatning

• Afsnit 2: Indledning

• Afsnit 3: Kortlægning af kommunernes løn og bogholderi

– Lønområdet

– Bogholderi

o Opgaver og organisering

o Kvalitet

o Robusthed

o Ressourcer og produktivitet

• Afsnit 4: Håndtag og initiativer til forbedringer

• Afsnit 5: Potentialeberegninger

• Appendiks
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86 kommuner har ialt 1.526 årsværk beskæftiget med bogholderi – eksklusiv decentrale årsværk –

58% er placeret centralt, mens de resterende 42% er årsværk på mellemniveau 

• Ressourceforbruget ifm. bogholderiopgaven er kortlagt for de 86 kommuner, som har besvaret dette spørgsmål i spørgeskemaet. Dette er kun opgjort for centralt 

niveau og mellemniveau, hvilket vil sige, at det ikke inkluderer ressourcer der arbejder med løn og bogholderi decentralt på de enkelte institutioner 

• 86 kommuner har rapporteret centrale årsværk i bogholderifunktionen, mens 57 kommuner har rapporteret, at de har årsværk 

relateret til bogholderifunktionen placeret på mellemniveauet1

86 kommuner har rapporteret årsværk for det centrale niveau, mens 57 kommuner har opgivet årsværk på 

mellemniveauet…

… Det giver en samlet opgørelse på 1526 årsværk til bogholderifunktionen i de 86 kommuner

120

40

20

0
Ø 10

0

20

40

60

Ø 11

306

Totale årsværk 1.526
Mellemniveau årsværk

Syddanmark 184
Sjælland

Nordjylland 102
Midtjylland 173

Hovedstaden

635
Syddanmark 142

Sjælland 113
Nordjylland 86
Midtjylland 122

Hovedstaden 173
Centrale årsværk 891

126

KORTLÆGNING – RESSOURCEFORBRUG IFM. BOGHOLDERI

• Central årsværk:

I gennemsnit benyttes 

22% af ressourcerne i 

de centrale bogholderi-

funktioner på support, 

mens 18% benyttes på 

kontrolopgaver2

• Den gennemsnitlige 

bogholderiafdeling har 

10 årsværk, mens 

medianværdien er cirka 

7 årsværk

Mellemniveau årsværk:

• I gennemsnit har de 57 

kommuner 11 årsværk 

placeret på mellemni-

veau, mens medianvær-

dien er cirka 9 årsværk

Samlet ressourceforbrug:

• Det samlede ressource-

forbrug på cirka 1.500 

årsværk (eksklusiv 

decentralt niveau) 

fordeler sig med cirka 

60% centralt og cirka 

40% på mellemniveau

Centrale observationer

Centrale årsværk

Mellemniveau årsværk

Årsværk

• Samlet er der 891 årsværk i de centrale bogholderifunktioner i de 86 kommuner samt yderligere 635 årsværk placeret på 

mellemniveauet i 57 kommuner

• Centrale årsværk udgør således cirka 60%, mens årsværk på mellemniveau udgør cirka 40%

1) Mange kommuner har angivet 0 medarbejdere på mellemniveau, hvilket blandt andet kan skyldes usikkerhed om definitionen af mellemniveau, og hvad der er decentralt vs. mellemniveau. 2) Enkelte kommuner har fremhævet, at det har 

været vanskeligt at foretage dette skøn ift. opgavevaretagelse, da medarbejderne varetager forskellige opgaver.

Kommuner

Årsværk Årsværk

Kommuner
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Der er indikationer på stordrift, da større kommuner er relativt mere produktive end mindre 

kommuner – både for centrale og mellemniveauårsværk

• Produktivitet ifm. bogholderi er kortlagt for de 86 kommuner, som har besvaret dette spørgsmål i spørgeskemaet. Dette er kun opgjort for centralt niveau og 

mellemniveau, da der som forrige side beskrev, ikke er opgjort ressourceforbrug decentralt på institutionsniveau

• Produktivitet måles som antal fakturaer i kommunen delt med rapporterede årsværk, og således er de mest produktive 

kommuner til venstre i graferne1

Produktivitet for centrale og mellemniveauårsværk pr. kommune

Produktivitet for centrale og mellemniveauårsværk efter kommunestørrelse

60.000

40.000

20.000

0

Ø 15.454

100.000

0

50.000

Ø 16.695

KORTLÆGNING – PRODUKTIVITET IFM. BOGHOLDERI

Produktivitet pr. 

kommune:

• Den gennemsnitlige 

produktivitet for centrale 

bogholderiårsværk er på 

cirka 15.000 fakturaer 

pr. årsværk. Medianen 

er på cirka 14.250

• På mellemniveau er 

gennemsnittet på cirka 

16.700 fakturaer pr. 

årsværk, mens 

medianen er på cirka 

13.500

Kommunestørrelse:

• Der er indikationer på 

stordrift, da større 

kommuner er relativt 

mere produktive end 

mindre kommuner både 

for centrale og 

mellemniveauårsværk

Centrale observationer

Produktivitet

centrale 

årsværk (n=85)

Produkvitet

mellemniveau 

årsværk (n=54)

20.000

15.000

0

12.166

Over 50.000

indbyggere

19.280

35.000-

49.999

indbyggere

14.160

Op til 34.999

indbyggere

Produktivitet

centrale 

årsværk (n=85)

25.000

20.000

15.000

0

Over 50.000

indbyggere

20.320

35.000-

49.999

indbyggere

13.432

Op til 

34.999

indbyggere

14.270

Produkvitet

mellemniveau 

årsværk (n=54)

• For både centrale og mellemniveauårsværk er større kommuner relativt mere produktive end mindre kommuner

1) Én outlier er fjernet fra opgørelsen af produktivitet for centrale årsværk og én kommune havde ikke rapporteret centrale årsværk. Tre outliers er fjernet fra opgørelsen af produktivitet for mellemniveauårsværk. Disse outliers er fjernet 

grundet urealistiske indrapporterede værdier. 

Kommuner

Antal fakturaer pr. årsværk

Kommuner

Antal fakturaer pr. årsværk

Antal fakturaer pr. årsværk Antal fakturaer pr. årsværk
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Kommuner med højere automatiseringsgrad af fakturakontering og indhentning af kvittering for 

varemodtagelse er mere produktive både centralt og særligt på mellemniveau

• Produktivitet ifm. bogholderi er kortlagt for de 86 kommuner, som har besvaret spørgeskemaet. Dette er kun opgjort for centralt niveau og mellemniveau, da der 

som forrige side beskrev, ikke er opgjort ressourceforbrug decentralt på institutionsniveau

Produktivitet for centrale og mellemniveauårsværk efter automatiseringsgrad

Produktivitet for centrale og mellemniveauårsværk efter geografisk placering

KORTLÆGNING – PRODUKTIVITET IFM. BOGHOLDERI

Produktivitet efter 

automatiseringsgrad:

• Kommuner med en 

samlet 

automatiseringsgrad 

over 20% på de to mål 

for automatisering 

indenfor bogholderi har 

relativt højere 

produktivitet både 

centralt og særligt på 

mellemniveau

Geografisk placering:

• Kommuner i Midtjylland 

placerer sig højt på 

produktivitet både for 

centrale og 

mellemniveauårsværk

• Særligt produktiviteten 

for mellemniveau-

årsværk varierer 

markant med kommuner 

i Hovedstaden som de 

mindst produktive

Centrale observationer

20.000

0

Sjælland

14.55616.851

Nordjylland

10.722

Midtjylland

18.286

Hovedstaden

14.847

Syddanmark

Produktivitet

centrale 

årsværk (n=85)

20.000

0

40.000

13.461

Midtjylland

12.459

SyddanmarkSjællandNordjylland

19.641
9.563

Hovedstaden

28.560

Produkvitet

mellemniveau 

årsværk (n=54)

• Der er en mindre sammenhæng mellem produktivitet og geografisk placering

14.21015.916

0

10.000

20.000

Over 20% 

automatisering

Under 20% 

automatisering

Produktivitet

centrale 

årsværk (n=85)

16.000

0

18.000

Under 20% 

automatisering

14.885

Over 20% 

automatisering

17.392

Produkvitet

mellemniveau 

årsværk (n=54)

• Der er konstrueret et samlet mål for 

automatiseringsgraden på bogholderi ved at 

lægge graden af automatisering af 

fakturakontering sammen med graden af 

automatisering af indhentning af kvitteringer 

ved varekøb

• 60 kommuner (cirka 70%) har en samlet 

automatiseringsgrad på over 20%

• Kommuner med en samlet 

automatiseringsgrad over 20% for hhv. 

kontering og indhentning af kvitteringer ved 

varekøb har en relativt højere produktivitet 

både centralt og særligt på mellemniveau

1) Én outlier er fjernet fra opgørelsen af produktivitet for centrale årsværk og én kommune havde ikke rapporteret nogle centrale årsværk. Tre outliers er fjernet fra opgørelsen af produktivitet for mellemniveauårsværk. Disse outliers er fjernet 

grundet urealistiske indrapporterede værdier. 

Antal fakturaer pr. årsværk

Antal fakturaer pr. årsværk

Antal fakturaer pr. årsværk

Antal fakturaer pr. årsværk
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Indhold

• Afsnit 1: Sammenfatning

• Afsnit 2: Indledning

• Afsnit 3: Kortlægning af kommunernes løn og bogholderi

• Afsnit 4: Håndtag og initiativer til forbedringer

– Afsnit 4.1: Organisering

– Afsnit 4.2: Automatisering

– Afsnit 4.3: Simplificering og optimering

• Afsnit 5: Potentialeberegninger

• Appendiks
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De identificerede initiativer er bygget op omkring tre håndtag: organisering, automatisering samt 

simplificering og optimering

• Initiativer er identificeret i case-kommunerne og anden research. Disse er struktureret omkring tre overskrifter i) Organisering ii) Automatisering iii) Simplificering 

og optimering

• Det er væsentligt at understrege, at der er en sammenhæng mellem nogle initiativer. Fx er nogle initiativer under organisatoriske håndtag gensidigt udelukkende. 

Det gælder fx, da kommunen ikke kan høste gevinster af centralisering i kommunen og arbejde i funktionelt tværkommunalt samarbejde samtidig

HÅNDTAG TIL OPTIMERING – INTRODUKTION TIL INITIATIVER

De identificerede initiativer deles op i de tre nedenstående håndtag

Simplificering og optimering

uddybes i afsnit 4.3

Automatisering

uddybes i afsnit 4.2

Organisering

uddybes i afsnit 4.1

K
o

rt
 

b
e
s
k
ri

v
e
ls

e
K

o
n

k
re

te
 i
n

it
ia

ti
v

e
r

Initiativer, der fokuserer på simplificering 

og optimering af arbejdsgange

Initiativer, der lægger vægt på smartere 

arbejdsgange gennem automatisering og 

digitalisering

Initiativer, der beskriver forskellige måder 

at organisere løn og 

bogholderifunktionerne – såvel internt i 

kommunen som udenfor kommunen

4
Digitalisering af time- og 

fraværsregistrering (side 110)

5
Digitalisering af ændringer i stamdata 

(side 117)

6 Kompatible IT-systemer (side 122)

7
Automatisering af fakturakontering 

(side 129)

8 Automatisk afstemning (side 137)

10 Systemintegration ved robotter (side 143) 

9
Systemunderstøttet ledelsestilsyn

(side 141)

1
Konsolidering inden for kommunen 

(side 69)

2 Tværkommunalt samarbejde (side 79)

3
Udbud af lønadministrationen

(side 93)

11 Processtandardisering (side 151)

12 Anvendelse af KPI’er (side 158)

13
Intet krav om registrering af 

varemodtagelse (side 161)

14 Simplificering af kontoplan (side 165)

15
Vidensdeling: Nyhedsbrev og ERFA-

grupper (side 168)

16 Forsimpling af rammevilkår (side 170)
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 Initiativ 1: Konsolidering inden for kommunen

 Initiativ 2: Tværkommunalt samarbejde

 Initiativ 3: Udbud af lønadministrationen

– Afsnit 4.2: Automatisering
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Organisering dækker tre initiativer, som konsoliderer administration til forskellige niveauer

• Tre konkrete initiativer inden for organisering er identificeret. Samtlige er knyttet op mod tanken om stordriftsfordele ved opgavekonsolidering 

• Dette betyder dog ikke, at det ikke giver mening at løse visse opgaver decentralt – fx indkøb af varer og tjenesteydelser. Således bør datafødslen forankres 

decentralt, mens behandling og evt. efterbehandling af data kan centraliseres. Initiativerne indenfor organisering er derfor relevante for senere processteps

• Der eksisterer en grundlæggende afvejning mellem fordele/ulemper ved at være lille og agil (lokal tilpasning) versus stor med lave enhedsomkostninger 

(stordrift). De næste sider drøfter denne afvejning samt generelle fordele/ulemper og forudsætninger, der vil gå på tværs af de tre initiativer

• Endeligt er standardisering af processer en essentiel forudsætning for konsolidering men kan også være et selvstændigt initiativ, som præsenteres i afsnit 4.3

ORGANISERING: INTRODUKTION

Stordrift
Lokal tilpasning

Der er en grundlæggende afvejning mellem lokal tilpasning og stordriftsfordele ved konsolideringsinitiativer

uddybes på de næste sider

Organisering dækker tre initiativer, hvoraf konsolidering inden for kommunen kan ske i to niveauer1

Konsolidering inden for kommunen Konsolidering udenfor kommunen

Konsolidering på 

mellemniveau2

Konsolidering på 

centralt kommunalt 

niveau

Konsolidering på 

tværs af kommuner 

ved tværkommunalt 

samarbejde

Konsolidering hos 

ekstern leverandør 

ved udlicitering

1 2 3

uddybes på side 69 uddybes på side 79 uddybes på side 93

• Observeret i Greve og 

Frederiksberg 

Kommune

• Ikke observeret i 

kommuner, men 

erfaringer kan drages 

fra Statens 

Administration og 

Udbetaling Danmark

• Observeret i 

Ringkøbing-Skjern, 

Aalborg og 

Københavns Kommune

• Observeret i bl.a. 

Roskilde, Ringsted, 

Tønder og Greve 

Kommune

Standardisering er en essentiel 

forudsætning ifm. konsolidering 

Standardisering

uddybes på side 65-66

• Observeret i bl.a. Lyngby-

Taarbæk Kommune

Standardisering består af at 

ensarte arbejdsgange til én 

effektiv standard. 

Standardisering er en essentiel 

forudsætning for konsolidering 

(uddybes side 65-66), men kan 

også stå alene, hvorfor det også 

vil blive præsenteret som 

selvstændigt initiativ i afsnit 4.3

1) Konsolidering inden for kommunen kan ske i to niveauer, hvoraf begge bliver diskuteret med fokus på konsolidering til centralt niveau. 2) Mellemniveau defineres som alle fællesadministrative enheder, der ligger mellem det helt centrale 

kontor og de decentrale institutioner – fx konsolidering på forvaltningsniveau eller i mindre administrative centre.
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Decentral 

opgavehåndtering

Den større skala ved de mere centraliserede initiativer medfører potentielt større positive

effekter – men det sætter samtidig større krav til opfyldelse af en række forudsætninger

Antal ydelser2

Skalaeffekter1

• Realisering af de positive effekter ved stordrift, samt mindskelse af de negative effekter, kræver opfyldelse af nogle forudsætninger, som diskuteres på de følgende 

sider. Både de positive effekter ved stordrift, samt forudsætningerne for at opnå disse, stiger ved mere centraliserede initiativer

• Nedenstående fordeling af de tre konsolideringsinitiativer på aksen med antal ydelser er illustrativ – fx vil de største kommuner ved central opgavehåndtering kunne 

opnå samme eller større skala, end hvis flere mindre kommuner indgik i et tværkommunalt samarbejde

Opnå stordrift gennem 

medarbejderspecialisering:

• Positiv effekt: Ved at opbygge en vis 

kritisk masse kan den 

opgavevaretagende enhed overgå til at 

lade én medarbejder specialisere sig i 

én proces indenfor løn eller bogholderi 

og potentielt opnå øget produktivitet

• Forudsætning: For at opbygge den 

kritiske masse skal der samles en 

række decentrale enheder og udvikles 

standardiserede processer for disse. 

Kompleksiteten af denne 

standardisering øges med antallet af 

decentrale enheder, der samles

Investere i nye automatiseringer:

• Positiv effekt: En større 

opgavevaretagende enhed har større 

budget og kapacitet til investering i og 

udvikling af nye automatiserede 

løsninger, som kan øge produktiviteten

• Forudsætning: Det kan være en 

forudsætning for samling af enheder, at 

de anvender samme IT-systemer. Dette 

beskrives nærmere på bl.a. side 91

Større skala er en afvejning mellem lokal tilpasning og stordrift, og kræver i stigende grad 

opfyldelse af en række forudsætninger for at realisere de positive effekter og mindske de negative

Eksempler på, hvordan realisering af 

positive effekter kan afhænge af visse 

forudsætninger

Konsolidering på 

mellemniveau

Konsolidering på centralt 

kommunalt niveau

Tværkommunalt 

samarbejde + udlicitering

2/3

1
Konsolidering inden for kommunen

Stordrift
Lokal tilpasning

ORGANISERING: INTRODUKTION

1. Positive effekter inkluderer lavere enhedsomkostninger grundet effektivisering, højere kvalitet ved færre fejl, og lavere sårbarhed ved større bemanding. 2. Antal ydelser beskriver størrelsen på enheden – fx flere fakturaer eller lønregistre. 
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ForudsætningerEffekter

• Nedenstående beskriver såvel positive som negative effekter samt forudsætninger herfor ved de tre konsolideringsinitiativer

• Størrelsen på effekterne, både positive og negative, samt på forudsætningerne afhænger af centraliseringsgraden og størrelsen på de opgavevaretagende enheder

Positive Negative

Økonomisk 

potentiale

Kr.

Faldende enhedsomkostninger kan realiseres gennem:

• Kapacitetsudnyttelse: ved større teams kan kapacitetsudnyttelsen 

maksimeres fx ved at undgå for store månedscykler i arbejdsgangene 

• Øget specialisering: samling af opgaver muliggør, at én medarbejder 

specialiserer sig i én proces, hvilket kan øge produktiviteten

• Bedste praksis: Processtandardisering og -optimering efter bedste 

praksis, muliggjort gennem øget vidensdeling, kan øge effektivitet

• Investeringsfordele: Investering i og udvikling af automatiserede 

processer, som ikke ville være ligeså mulige/rentable for en mindre 

enhed

Dette underbygges af indikationerne på stordrift fra kortlægningen (side 18)

• Potentielt dobbeltarbejde ved 

skyggestillinger kan mindske 

effektiviseringspotentialet

• Øget kompleksitet ved en større 

organisation kan mindske 

effektiviseringspotentialet

• Mistet decentral føling kan 

underminere decentral 

økonomistyring

• Vished om 

opgaveovertagelse

• Frihed til placering af 

arbejdsplader

• Forandringsledelse

• Langsigtet perspektiv

• Integrering af 

medarbejdere

• Standardiserede 

processer

• Klare snitflader

Kvalitetsforbedringer kan realiseres da:

• Højere specialisering og ekspertise kan nedsætte fejlraten

• Vidensdeling af bedste praksis kan øge kvalitet og serviceniveau

• Investering i og udvikling af automatiserede processer, som ikke ville 

være mulige/rentable for en mindre enhed, kan nedsætte fejlraten

Dette underbygges af den indikerede sammenhæng mellem kvalitet og 

kommunestørrelse fra kortlægningen (side 24)

Kvalitet

• Mistet decentral føling kan 

nedsætte kvalitet af databehandling

• Øget afhængighed af decentrale 

kompetencer og viden ved 

datafødsel

• Brugervenlig data-

fødsel

• Decentral forventnings-

afstemning

• Standardiserede 

processer

• Klare snitflader

Både de positive og negative effekter ved stordrift kan være væsentlige – dog kan de fleste 

negative effekter mindskes ved at arbejde målrettet med implementeringen af ændringer

• Der kan dannes stærkere faglige miljøer, som skaber øget mulighed 

for faglig sparring og øget medarbejdertilfredshed

• Flere kommuner samt Statens Administration giver udtryk for, at større 

enheder er mindre sårbare ift. sygdom og vidensdeling. Det er bl.a. 

væsentligt, da over 80% af kommunerne vurderer, at lønopgaven 

afhænger af én eller få fagligt specialiserede personer jf. s. 36 

• Man risikerer at miste 

medarbejdere, der identificerer sig 

ved at være en del af den 

decentrale institution/kommunen

• Frihed til placering af 

arbejdspladser

• Decentral forventnings-

afstemningRobusthed

• Potentielt set kan større enheder lede til større beslutningskraft og 

potentielt set større mulighed for at påvirke politiske valg fx på 

regelforenklingAndet

?
• Mindre kommuner kan være mere 

agile. Ved større organisationsformer 

kan fleksibilitet, hurtig beslutningskraft 

og udviklingsevne tabes

uddybes på de næste sider

ORGANISERING: INTRODUKTION



STRUENSEE & CO. 63

Forudsætninger

• Nedenstående forudsætninger er i større eller mindre grad relevante for alle de tre konsolideringsinitiativer

• Hvis forudsætningen berør det enkelte konsolideringsinitiativ, vil det blive nævnt eksplicit under gennemgangen af initiativet 

Beskrivelse

I alt ni generelle forudsætninger for konsolideringer er identificeret i case-kommunerne, andre 

offentlige institutioner, og private og udenlandske centraliseringserfaringer (1/3)

Kobling til 

effekter

Forandrings-

ledelse

• Da konsolidering og centralisering er større forandringsopgaver, er det nødvendigt, at ledelsen er dedikeret og 

kommunikerer synligt om forandringen

• Dette kan minimere skepsis i de decentrale institutioner og sikre ejerskab fra decentrale ledere og medarbejdere

Kr.

Brugervenlig 

datafødsel

• Da datafødsel i stigende grad er ved den decentrale leder og sekretær, som ikke nødvendigvis er uddannet i fx 

komplekse overenskomster, er det essentielt, at datafødselen gøres så brugervenlig og simpel som mulig for at lette 

den efterfølgende centrale behandling

• Fx har Københavns Kommune opnået dette ved at skabe deres egen datafødselsportal: Selvbetjeningsuniverset (SEB)

Langsigtet 

perspektiv

• Implementeringen af alle centraliseringsformer kræver et langsigtet perspektiv for at give mulighed for omstilling i 

kommunen, således at de positive effekter kan opnå fuldt gennemslag

• Det er ydermere væsentligt, at der bliver styret og målsat efter langsigtet effektrealisering, og at man er forberedt på en 

overgangsperiode

• Da konsolideringen kan møde modstand, er det nødvendigt at have et sammenligneligt mål at benchmarke sig imod, så 

fremgang kan måles objektivt. Fx havde både Statens Administration og Udbetaling Danmark klare business cases ved 

oprettelse og har løbende rapporteret op imod disse

• Indenfor konsolidering gennem udlicitering skal et strategisk langsigtet perspektiv inkluderes i tilgangen og ikke kun 

kontrakten. Det betyder omstillingsklare institutioner, og måske en plads ved bordet for udbyderen når fremtidige 

optimeringer diskuteres

Kr.

Frihed til placering 

af arbejdspladser

• Der skal være enighed om, hvor den centraliserede enhed, og dermed arbejdspladserne, skal placeres

• Her er frihed for opgavetageren til at placere arbejdspladser essentielt for at realisere økonomiske fordele, da 

opgaverne skal konsolideres geografisk for at realisere nogle af stordriftseffekterne

• Denne forudsætning er primært relevant for konsolidering udenfor kommunen, hvorfor den ikke nævnes i initiativ 1

Kr.

ORGANISERING: INTRODUKTION

Kilder: Interviews i case-kommuner; Interviews med Statens Administration og Udbetaling Danmark; BCG erfaring med RPA i "shared service" centre indenfor regnskab, HR, og kontaktcentre.
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Forudsætninger

• Nedenstående forudsætninger er i større eller mindre grad relevante for alle de tre konsolideringsinitiativer

• Hvis forudsætningen berør det enkelte konsolideringsinitiativ, vil det blive nævnt eksplicit under gennemgangen af initiativet 

Beskrivelse

I alt ni generelle forudsætninger for konsolideringer er identificeret i case-kommunerne, andre 

offentlige institutioner, og private og udenlandske centraliseringserfaringer (2/3)

Kobling til 

effekter

Vished om 

opgaveovertagelse

• Vished blandt decentrale aktører om, at opgaver bliver overtaget og udført korrekt centralt er essentielt for at begrænse 

potentielle negative økonomiske effekter ved fastholdelse af skyggestillinger decentralt, da disse kan opstå ved 

manglende vished om og tiltro til, at opgaverne bliver overtaget og udført med høj kvalitet 

• Konkret er det således vigtigt, at de decentrale ledere kender løn- og økonomikonsulenterne centralt og har tiltro til 

deres opgavevaretagelse. Er dette tilfældet, kan lederne søge sparring med specialister i stedet for tidligere sekretær 

pga. af større faglighed

• Fx kan tilsikring af nærhed for den decentrale disponent på bogholderiområdet ske via månedlige 

budgetopfølgningsmøder mellem de centrale økonomikonsulenter og de decentrale leder 

• Udbetaling Danmark var gennem en 2-årig implementeringsfase, hvor man i samarbejde med kommunerne bl.a. 

kortlagde opgavesnittene og sikrede ens forståelse af ansvarsfordelingen

• Herudover lavede man i implementeringsfasen et pilotprojekt, hvor dele af de decentrale medarbejdere blev overflyttet til 

de nye lokationer og gradvist blev indført i nye arbejdsgange, systemer mv. Hermed sikrede man, at der var en række 

interne ambassadører for organisationen, da denne gik i drift

Kr.

ORGANISERING: INTRODUKTION

• Snitfladerne mellem den centraliserede enhed og de decentrale institutioner skal klarlægges forud for implementeringen 

af alle konsolideringsforslag – herunder ansvarsfordeling, serviceniveau etc.

• Fx har Statens Administration benyttet kundemøder samt fora for decentrale enheder med fokus på at klarlægge dette 

opgavesnit. Udbetaling Danmark sikrede dette gennem et større kortlægningsarbejde af hovedprocesser i samarbejde 

med kommunerne. Anbefalingen fra Udbetaling Danmark er, at fastholde datafødslen decentralt

• Indenfor udbud har Greve Kommune fx udspecificeret en driftsplan, der dækker samtlige processer indenfor 

lønadministration og snitfladen mellem kommunen og leverandøren. Denne driftsplan bliver revurderet løbende i 

styringsgruppemøder med leverandøren

• Derudover skal snitflader vedligeholdes. Udbetaling Danmark har oprettet key account managers, som besøger 

kommunerne og sikrer, at det fortsat er ens forståelse af snitflader og ansvarsfordeling, samt fastholder tillidsrelationen 

decentralt 

Klare snitflader Kr.

Kilder: Interviews i case-kommuner; Interviews med Statens Administration og Udbetaling Danmark; BCG erfaring med RPA i "shared service" centre indenfor regnskab, HR, og kontaktcentre.
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Forudsætninger

• Nedenstående forudsætninger er i større eller mindre grad relevante for alle de tre konsolideringsinitiativer

• Hvis forudsætningen berør det enkelte konsolideringsinitiativ, vil det blive nævnt eksplicit under gennemgangen af initiativet 

Beskrivelse

I alt ni generelle forudsætninger for konsolidering er identificeret i case-kommunerne, andre 

offentlige institutioner, og private og udenlandske centraliseringserfaringer (3/3)

Kobling til 

effekter

• Ved centralisering kan det være fordelagtigt at skabe overblik over kompetencerne hos de medarbejdere, der overføres 

til den større enhed for at sikre, at de nødvendige kompetencer er tilstede i den nye afdeling

• Udbetaling Danmark sørgede for, at alle overflyttede medarbejdere overgik til samme overenskomst ifm. 

centraliseringen, hvilket forenklede personaleadministrationen 

• Det er væsentligt at organisere medarbejdere efter erfaringsniveau. Således kan en sammenlægning være en anledning 

til at tænke opgaver og organisering på en ny måde. Denne observation er ikke gjort i kommuner, men det blev 

understreget i Statens Administration

Gennemtænkt 

integrering af 

medarbejdere

Kr.

Decentral 

forventnings-

afstemning

• Da centralisering er en større forandringsopgave, er det vigtigt at forventningsafstemme de kommende forandringer 

med decentrale institutioner og ledere. Det er dem, der fortsat skal skabe data og bliver påvirket af et skift i organisering

• Fx valgte Ringkøbing-Skjern Kommuner ved vedtagelse af centralisering af bogholderifunktionen i 2014 at afholde 

månedlige møder med de decentrale ledere, som kunne spørge ind til processen. Umiddelbart op til centraliseringen i 

Ringkøbing-Skjern blev der holdt et udvidet møde mellem den centrale økonomikonsulent og sekretærerne/lederne på 

de enkelte institutioner, der var særlig vigtig ift. forventningsafstemning

• I forbindelse med udbud skal de decentrale ledere inddrages og være forberedt på, at der vil være en overgangsperiode 

til leverandøren, hvor kvaliteten kan falde

ORGANISERING: INTRODUKTION

Uddybes på næste side

Standardiserede 

processer

• For at mindske den øgede kompleksitet ved skala er standardisering af processerne forud for konsolidering essentielt. 

Dette behov stiger, jo flere decentrale enheder der konsolideres på tværs af

• Derfor opnås synergieffekterne ved konsolidering samt udbredelse af bedste praksis ikke nødvendigvis øjeblikkeligt

Kr.

Kilder: Interviews i case-kommuner; Interviews med Statens Administration og Udbetaling Danmark; BCG erfaring med RPA i "shared service" centre indenfor regnskab, HR, og kontaktcentre.
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Afhængighed mellem standardisering og konsolidering på tværs af offentlige 

centraliseringsinitiativer – bl.a. i kommuner – men ikke nødvendigvis med en sekventiel logik

• I bedste praksis materiale fra den private sektor bliver det ofte beskrevet, at der ligger en fordel i at standardisere processerne, før enheder bliver konsolideret –

dette letter konsolideringsarbejdet efterfølgende

• I offentlige centraliseringsinitiativer ses dog ofte det modsatte mønster, hvor opgaver først bliver samlet, så de tidligere teams sidder sammen på en ny lokation men 

med samme måde at opgavehåndtere på som tidligere. Først herefter begynder man at standardisere og ensarte processerne

I private bedste praksis eksempler ses et mønster, hvor processer først bliver standardiseret, hvilket letter den senere konsolidering. I nedenstående 

eksempel er der dog også blevet udliciteret efter konsolideringen (uddybes i appendiks E)

Eksempel fra 

privat sektor

• En stor international virksomhed har løbende 

prioriteret effektivisering af administrative opgaver 

• Denne indsats fulgte en sekventiel gang fra 

standardisering til konsolidering til udlicitering

Standardisering
Intern 

konsolidering
Udlicitering

Offentlige centraliseringsinitiativer starter omvendt ofte med kundevendt konsolidering, hvorefter processer bliver kortlagt, standardiseret og optimeret 

• Statens Administration startede ud med en 

kundevendt konsolidering, men har i forbindelse 

med flytningen til Hjørring omlagt til en 

procesorienteret organisering

Ekstern 

kundevendt1

konsolidering

Standardisering

Ekstern 

procesvendt2

konsolidering

• Udbetaling Danmark lagde stor vægt på at 

udarbejde procestegninger og fastlægge snit og 

grænseflader til de aktører, de overtog opgaver fra. 

Det gjaldt for eksempel på processer om barsel og 

pension

Ekstern kundevendt 

konsolidering
Standardisering

• Københavns Kommune understregede, at det i 

første omgang var nødvendigt at få samlet løn- og 

bogholderiopgaverne under samme tag. Derefter 

blev standardisering igangsat, og opgaverne blev 

løbende samlet på tværs af kunder

Intern 

kundevendt1

konsolidering

Standardisering

Løbende intern 

procesvendt2

konsolidering

ORGANISERING: INTRODUKTION

1. Kundevendt konsolidering refererer til, at der internt organiseres op mod kunderne, så der, efter konsolideringen, vil være et team dedikeret specifikt til at servicere en given aktør.

2. Procesvendt konsolidering refererer til, at der internt organiseres op mod opgaverne/processerne.

Kilder: BCG erfaring; Teamanalyse; Ekspertinterviews.
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Konkret er der identificeret tre gensidigt udelukkende konsolideringsinitiativer med stigende 

centraliseringsgrad fra interviews med case-kommunerne

Initiativ Beskrivelse Cases1

• Nedenfor er oplistet de identificerede initiativer indenfor konsolidering af organiseringen af løn og bogholderi 

• Forslagene medfører et skifte i organiseringsform imod større grad af centralisering

• Forslagene kan ikke gennemføres samtidig for den enkelte kommune. Logikken er derimod, at det giver mening at konsolidere i kommunen (initiativ 1), inden der 

konsolideres på tværs af kommuner (initiativ 2) eller udliciteres (initiativ 3)

• Stordrift kan ske gennem medarbejderspecialisering, reduktion af 

dobbeltarbejde, øget faglighed, procesoptimering, øget kapacitetsudnyttelse og 

investeringer i smartere løsninger

• Internt i kommunen er der enten sket centralisering fra decentrale institutioner 

til mellemniveau eller til centralt niveau på tværs af fagforvaltninger 

• Bogholderi kan overordnet centraliseres i højere grad end løn, da datafødslen 

ved løn i højere grad er decentral

1

2

3

Konsolidering ved 

tværkommunalt 

samarbejde

Konsolidering inden for 

kommunen

Konsolidering ved 

udlicitering til privat 

leverandør

• Samling af løn- og bogholderifunktioner for en gruppe af kommuner for 

potentielt i endnu større grad at realisere stordriftsfordele grundet større 

opgavevaretagende enheder

• Administration bliver kerneydelsen, hvilket giver større mulighed for at 

udbygge specialkompetencer

• Øget mulighed for, at én medarbejder specialiserer sig i én proces og betjener 

mange enheder frem for at sidde med flere processer og betjener én eller få 

enheder 

• Samling af større udbud kan sikre besparelser på indkøb af fx IT-systemer

• Samling af lønadministrationsopgaver hos en privat leverandør kan betyde 

stordriftsfordele

• Stort kendskab til IT-systemer ved leverandørerne og gode forudsætninger for 

at udvikle nye automatiserede løsninger

Økonomisk potentiale 

angivet i cases

20-40%

~50%

20-30%

ORGANISERING: INTRODUKTION

1. Statens Administration og Udbetaling Danmark beskrives som eksempler på lignende organisationsformer, da funktionelle tværkommunale samarbejder ikke er identificeret. 
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Initiativ 1: Konsolidering inden for kommunen kan ske i varierende grad til enten

mellemniveau eller centralt med de samme væsentlige positive og negative effekter

• Centralisering inden for kommunen kan ske til mellemniveauet på tværs af decentrale 

institutioner eller til centralt niveau på tværs af forvaltninger. Samling af opgaver til mellemniveau 

kan fungere som et skridt mod fuld centralisering i kommunen – uden dette er en nødvendighed

• Centralisering til mellemniveau: Bl.a. Greve har centraliseret til mellemniveau ved at samle 

decentrale ansatte fra fire institutioner i ét administrativt fællesskab for både løn og bogholderi 

på ældreområdet

• Centralisering til centralt niveau: 

o Bogholderi: Ringkøbing-Skjern har først centraliseret mellemniveauet til én central 

økonomifunktion, og herefter centraliseret de decentrale årsværk beskæftiget med bogholderi

o Løn: Aalborg har centraliseret fem lønkontorer fra mellemniveau til ét centralt kontor 

Positive effekter (side 76-77)

Beskrivelse af initiativet (side 70-75)

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN

• Robusthed: Dannelsen af et administrativt fællesskab på ældreområdet i Greve har skabt 

bedre mulighed for faglig sparring og vidensdeling

• Økonomisk potentiale: Ringkøbing-Skjern har gennem en centralisering af bogholderi 

sparet 22% årligt for den samlede økonomifunktion og næsten 50% for bogholderifunktionen 

alene efter modregning af investering i styrket konsulent- og controllerindsats og fratrækning 

af 0,5ÅV til andre opgaver. Tilsvarende har en sammenlægning af fem lønkontorer til ét 

centralt lønkontor i Aalborg medført en effektiviseringsgevinst på op til 41% fra 2008-20171

Kr.

-41%

EfterFør

52,5

-22%

EfterFør

41,0

Reduktion i årsværk i Ringkøbing-

Skjern ved centralisering af bogholderi

Reduktion i årsværk i Aalborg ved centralisering 

af lønkontorer samt automatisering

• Forventningsafstemning med decentrale ledere: 

Fra beslutningsvedtagelsen havde Ringkøbing-Skjern 

fokus på forventningsafstemning. På nogen områder 

har der været månedlige møder, mens der på andre 

områder har været nedsat arbejdsgrupper og 

forskellige mødeformer, herunder såvel kollektive 

ledermøder som individuelle møder

• Fastholde relationen: Personligt kendskab mellem 

de decentrale ledere og økonomikonsulenterne er 

væsentligt for opgaveløsningen og mulighed for 

sparring

• Decentral modtagelse: I Ringkøbing-Skjern har 

nogle sekretærer været skeptiske, mens decentrale 

ledere uden sekretærer generelt har været positive

Væsentlige forudsætninger (side 63-66)

• Tab af fysisk nærhed: Kan lede til mangel på daglig 

kontakt med den administrative medarbejder og 

fleksibilitet for den decentrale leder

• Reducerede sekretærtimer: Varetagelsen af øvrige 

administrative opgaver decentralt udfordres, idet 

antallet af sekretærtimer reduceres 

• Skyggestillinger: Der er risiko for, at sekretærer eller 

lokal ledelse har svært ved at give slip på opgaven og 

laver dobbeltarbejde

Negative effekter (side 76-77)

• Kvalitet: Fx har Roskilde oplevet et kompetenceløft blandt medarbejderne, da der blev oprettet 

et administrativt center på mellemniveau – fx bliver der altid fulgt op på refusionssager

• Andet: Decentrale institutioner kan fokusere på kerneydelserne (borgernær velfærdsservice)?

3254

1: Det er ikke muligt at sige, hvor stor en del af effektiviseringen i Aalborg, der skyldes hhv. ændring i organisering og automatisering. De 41% er således ikke kun for ændring i organisationsform. 

Kilder: Interview i Ringkøbing-Skjern Kommune; Interview i Greve Kommune; Interview med Statens Administration. 
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Fire case-kommuner har konsolideret inden for kommunen og har gjort sig erfaringer på 

forskellige konsolideringsniveauer

• På tværs af case-kommunerne er indsamlet en række erfaringer ift. centralisering inden for kommunen

• Mindst vidtgående er oprettelse af administrative fællesskaber eller supportenheder på mellemniveau, som opgavevaretager løn og bogholderi på tværs af en række 

decentrale institutioner indenfor samme fagforvaltning

• Centralisering til centralt niveau betyder en overgang til opgavevaretagelse på tværs af fagforvaltninger, og kan enten ske fra mellemniveauet eller fra det decentrale 

niveau

• Oprettelsen af et shared service center er den mest vidtgående interne centraliseringsform, men er i udgangspunktet mest oplagt i store kommuner

Centralt niveau

Decentrale

institutioner

Mellemniveau

shared service 

center i 

kommunen

Cases for konsolidering inden for kommunen

• Aalborg har centraliseret fem 

lønkontorer fra mellemniveauet til ét 

centralt kontor

Aalborg Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Greve Kommune

Københavns Kommune

Ringkøbing-Skjern har centraliseret 

bogholderi i to bølger

1. Først fra mellemniveau til en central 

økonomifunktion 

2. Herefter centraliserede man de 

decentrale årsværk 

beskæftiget med bog-

holderi

• Greve har centraliseret decentrale 

ansatte fra fire institutioner til ét 

administrativt fællesskab for både løn 

og bogholderi på ældreområdet

• København har etableret et shared 

service center, som varetager løn og 

bogholderi for kommunens syv 

forvaltninger

• Denne konstellation er kun sket i 

København

uddybes på side 71

uddybes på side 72

uddybes på side 73

uddybes på side 74

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN
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• Nedskaleringen fra 54 ÅV til 32 ÅV er sket gradvist ved naturlig afgang, 

og afdelingen dækker fortsat de samme opgaver

• Grundet den gradvise nedskalering kan besparelsen ikke tydeligt deles 

op på automatisering og organisationsændring

• Den organisatoriske sammenlægning mindskede sårbarheden 

betydeligt. Det skete blandt andet ved, at medarbejderne nu arbejder 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. Dermed kan lønkonsulenterne 

dække hinandens arbejdsopgaver fx ved ferie, sygdom mv. Blandt andet 

derfor har teamet oprettet en fællesmail for henvendelser fra de 

decentrale enheder, hvor lønkonsulenterne kan påtage sig opgaverne

• Aalborg Kommune vurderer selv, at andre mere konsoliderede 

organisationsformer, som fx tværkommunalt samarbejde, kan lede til 

yderligere effektivisering centralt. Det skyldes blandt andet, at 

kommunen allerede nu har gennemført mange initiativer på 

automatisering (jf. initiativ 4 og 5)

Nedskaleringen på cirka 40% er skete gradvist og inkluderer IT-initiativer

• Aalborg Kommune samlede i 2008 deres 5 lønkontorer til ét centralt kontor og har oplevet en løbende effektivisering på baggrund heraf

• Inkluderet i denne nedskalering er også en effektivisering, der er opstået på baggrund af nye IT-systemer, som har automatiseret indtastningsopgaver (se side 110 

og 117). Det er ikke muligt at adskille effekterne fra centralisering og automatisering i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune centraliserede lønadministration fra forvaltningsniveau

til centralt niveau

Årsværk X 

Aalborg Kommune samlede 5 lønkontorer til ét centralt lønkontor

Borgmesterens Forvaltning

5 lønkontorer

50

4

• Frem til 2008 havde kommunen 5 lønkontorer, som blev samlet til ét. 

Det skete for at skabe kritisk masse til at opnå høj faglighed og 

ressourceeffektiv opgaveløsning. 

• I alt blev 50 ÅV samlet centralt og dannede, i tillæg til 4 ÅV i 

Borgmesterens Forvaltning, det centrale lønkontor

• I dag sidder der 32 ÅV i den centrale lønkontor

Ét centralt lønkontor

32

2008 2017

Op til 

41%

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN
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Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en fuld centralisering af

bogholderifunktionen på tværs af 83 decentrale enheder

• Ringkøbing-Skjern Kommune har i to bølger implementeret en centraliseret model for bogholderi, som bl.a. samlede fakturabehandling og bogføring fra først fem 

fag-/stabsområder og dernæst fra 83 decentrale institutioner

• Centraliseringen har ført til en besparelse på 22% for den samlede økonomifunktion inklusiv øget investering ift. konsulent- og controllerindsats

• Beslutningen blev truffet ud fra et behov om at øge produktiviteten og styrke såvel kvaliteten i opgavevaretagelsen som budgetstyringen i de decentrale enheder

• Ringkøbing-Skjern Kommune var den 

fjerde mindst produktive på bogholderi 

blandt de 14 deltagende kommuner i 

analysen foretaget af Deloitte i 2010. 

Den mest effektive af de undersøgte 

kommuner var over 60% mere produktiv 

mht. bogholderi

• Produktivitetsforskellen skyldes blandt 

andet kommunens meget decentrale 

organisering af bogholderi, hvor en stor 

del af opgaverne blev udført af 

sekretariatspersonale og/eller lederne, 

der ikke har dette som deres 

kerneopgave

• Opgaverne forbundet med bogholderi 

vurderes af kommunen som 

specialistopgaver, herunder i relation til 

relativt komplicerede økonomi- og 

debitorsystemer

• Det blev derfor vurderet, at der var 

behov for styrkelse af såvel kvaliteten i 

opgavevaretagelsen som 

budgetstyringen i de decentrale enheder

• Forventningen hos kommunen var, at en 

centralisering af bogholderiopgaverne 

ville øge produktiviteten og kvaliteten

...og var motiveret af dårlig produktivitet 

ved benchmarking

Årsværk X 

Ringkøbing-Skjern centraliserede økonomifunktionen i to bølger, som øgede chancerne for succesfuld 

implementering..

• Den nyoprettede centrale økonomifunktion, placeret under Viden & Strategi i kommunens fællesforvaltning, har først 

overtaget fakturabehandling og bogføring fra de fem fagområder og dernæst for 83 decentrale institutioner

• Centraliseringen førte til en besparelse på 22% for hele økonomifunktionen og cirka 50% for bogholderi alene

• Ved at centralisere i bølger sikrede kommunen, at der var passende tid til at forbedre den store omvæltning af 

organiseringen - fx forventningsafstemning med decentrale ledere samt nye personaleansættelser. Desuden 

placerede man de størst og mest komplekse områder i sidste centraliseringsbølger for at kunne trække på viden og 

erfaringer fra den første runde1. Begge faktorer øgede chancerne for succesfuld implementering

• Der foretages budgetopfølgningsmøder månedligt mellem de centrale økonomikonsulenter og de decentrale ledere. 

På ældreområdet afholdes ligeledes møder 3 gange årligt med områdelederne, enten telefonisk, fysisk og på sigt 

virtuelt. Møderne omfatter budgetopfølgning, ledelsestilsyn relateret til bogføringen samt sparring og rådgivning

• Dermed fungerer den centrale økonomifunktion både i en konsulent- og controller-rolle for de decentrale institutioner

• Ved at placere den centrale enhed på fire lokaliteter – 3 servicecentre samt 1 rådhus – er der skabt bedre grundlag for 

at opretholde et tæt dagligt samarbejde mellem de decentrale institutioner og den centrale økonomifunktion. Denne 

tæthed til fagområderne har sikret større decentral accept samtidig med, at synergieffekter er realiseret. Omvendt kan 

en ulempe være, at samhørigheden internt i økonomifunktionen kan være vanskelig at opnå

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN

Fællesforvaltning: 

Viden & Strategi

5 fagområder

2

83 institutioner

Viden & Strategi

2014 2016Bølge 2Bølge 1

24,5

8

20

41

- 22%

3 servicecentre 1 rådhus

- 22%

1) Der blev først centraliseret på ældreområdet, daginstitutionsområdet, sundhedscenter, bibliotek, musikskole, og dernæst på handicapområdet og skoler. Kilde: Interview med Ringkøbing-Skjern Kommune.
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København har etableret et shared service center, som løser fælles

administrative opgaver for kommunen inden for økonomi, personale og løn

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN

• Koncernservice blev etableret i 2007 med fokus på finansielle opgaver. Lønopgaver blev først overført i 2012 med efterfølgende bølger i 2013 og 2014

• På Finansområdet er der sket betydelige effektiviseringer indenfor en kort årrække

Lønopgaver blev samlet over tre omgange: I 2012, 2013 og i forbindelse 

med hjemtagning af løn i 2014
Der er blevet samlet bogholderiopgaver i Koncernservice siden 2007

Direktør

Center for Løn og Personale
Center for Personalejura og 

HR adm.
ERP-Programmet

Center for Optimering og 

Service
Center for Finans

Koncernservice

Outsourcet løn Koncernservice

7 forvaltninger
7 forvaltninger

Koncernservice

(Center for Finans)

2007 2007-2017

• Center for Finans beskæftiger sig med løndebitoropgaver samt refusion og 

barsel. Dertil kommer opgaver omkring compliance, rapportering, øvrige stab 

samt ledelse. De er 120 årsværk, hvoraf 95 ÅV går til primærdrift inklusiv 

kvalitetssikring, og 25 ÅV går til bl.a. ledelse og stab, udviklingsprojekter og 

regnskabsrelaterede opgaver

• Opgaver er løbende blevet lagt fra forvaltningerne over til Koncernservice fra 

medio 2013 til medio 2014. Derfor var alle medarbejdere først samlet i marts 

2014 

• Koncernservice har løbende effektiviseret på opgavevaretagelsen. I perioden 

medio 2013 til primo 2017 er Finansområdet effektiviseret med 45-50%

2013 2017

• I 2017 er der cirka 220 ÅV til drift inden for løn og personale i Koncernservice. 

Disse dækker over tre centre (Center for Løn og Personale, Center for 

Personalejura og HR (29ÅV) samt Center for Optimering og Service (15ÅV))

• Opgaveporteføljen omhandler blandt andet løn, grunddata, lønkontrakt, 

overenskomst, tjenestemandspension, ledelse, refusion, barsel og support 

• Dette tal er eksklusiv støttefunktioner som stab og udvikling, hvor der cirka er 

20 ÅV

7 forvaltninger

Kilde: Interview med Københavns Kommune.
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Greve og andre kommuner har centraliseret decentrale opgaver til

administrative fællesskaber på mellemniveau

• Centralisering til mellemniveau medfører, at der opgavevaretages på tværs af flere institutioner indenfor samme fagforvaltning

• En række kommuner har erfaringer med dette og har oplevet positive effekter både indenfor kvalitet samt robusthed. Dette underbygges også af kortlægningen jf. 

trend nummer 2 på side 17. Begge positive effekter skyldes primært, at der etableres stærkere faglige miljøer gennem centraliseringen

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN

I case-kommunerne observeres der flere steder decentrale fællesskaber:

• Fx benytter Aalborg i vid udstrækning såkaldte ‘satellitter’, som supporterer 

den decentrale opgaveløsning på tværs af flere institutioner indenfor hver 

fagforvaltning. På skoleområdet er der et personalekontor til løn, på 

dagtilbud er der to enheder på tværs af 150 institutioner, mens en 

supportenhed på ældreområdet supporterer alle institutioner

• Der er derudover observeret decentrale administrative fællesskaber i 

Roskilde, Ringsted, Tønder, Lyngby-Taarbæk og København

Fælles for de administrative enheder er, at:

1. Det er sjældent, at der er en decideret økonomisk business case for at 

danne dette fællesskab. Det bliver ofte vurderet, at de er mere effektive, 

og har lettet tiden, lederen bruger på løn og økonomi, men beslutningen 

bliver typisk ikke taget på et økonomisk grundlag

2. Det oftest er decentrale opgaver ifm. datafødsel, som før blev varetaget af 

den decentrale leder eller af en deltidssekretær, som bliver samlet i et 

fællesskab. Derfor kan der oftest ikke reduceres årsværk som 

konsekvens, men der bliver frigivet tid for lederen

3. Der kan ske en forøgelse af kvaliteten på baggrund af større faglighed og 

øget kompetenceniveau, samt en forøgelse af robustheden. Det sker, fordi 

der er flere medarbejdere, der beskæftiger sig med samme opgaver på 

samme placering, samt at der er bedre mulighed for faglig sparring og 

vidensdeling (se desuden trend nummer 2 på side 17)

Lignende decentrale fællesskaber er observeret i andre kommuner og 

dækker primært samling af decentrale opgaver

Greves fire plejecentre skabte et administrativt fællesskab i 2008 til at 

varetage de decentrale lederes opgaver indenfor løn og bogholderi

2008 2017

4 Plejecentre

Ét administrativt fællesskab

8

8,6

• Førhen sad der to årsværk, én indenfor henholdsvist løn og bogholderi, 

på hvert plejecenter; nu er disse samlet i ét administrativt fællesskab

• Fordelene ved det administrative fællesskab vurderes i Greve 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 der ikke kan sammenlignes direkte, da opgaverne har 

udviklet sig over årene

• Denne case underbygger derfor også kun initiativet om centralisering på 

et mere kvalitativt niveau

Årsværk X 

Kilde: Interview med Greve Kommune.
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En alternativ måde at konsolidere er at centralisere enkeltopgaver – fx er produktion af 

ansættelsesbrev til nye medarbejdere blevet centraliseret i en række kommuner

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN

• Konsolidering internt i kommunen kan også finde sted ved, at enkelte opgaver centraliseres

• Et eksempel på dette er dannelse og udsendelse af ansættelsesbrev til nye medarbejdere. Nogle kommuner beskriver, hvordan dette har en positiv effekt for 

kvaliteten af opgaveudførslen. Desuden viser kortlægningen, at udarbejdelse og udsendelse af ansættelsesbrevet er den mest centraliserede opgave i 

ansættelsesprocessen, og for 87% af kommunerne primært varetages centralt (jf. side 28)

• Det er i case-kommunerne observeret, at de fleste kommuner danner og 

udsender ansættelsesbreve fra det centrale lønkontor. Flere kommuner 

nævner, at grunden til denne opgavedeling er at sikre, at der står det 

rigtige i ansættelsesbrevene, og at de opfylder alle de relevante krav

• Roskilde Kommune understreger, at det ikke blot er ansættelsesbrevet, der 

er lagt ind centralt, men hele ansættelsen herunder lønindplacering og 

fortolkning af overenskomster 

• I Lyngby-Taarbæk foregår opgaverne i forbindelse med ansættelse af nye 

medarbejdere decentralt. Tidligere blev ansættelsesbreve på 1/3 af 

områderne også dannet og udsendt decentralt, men opgaven er nu blevet 

taget ind centralt i lighed med resten af områderne

Effekter af centralisering af opgavenFlere kommuner danner og udsender ansættelsesbrevet centralt

Ressourceforbrug:

• Lyngby-Taarbæk Kommune beregnede de tidsmæssige omkostninger 

forbundet med at centralisere dannelsen og udsendelsen af 

ansættelsesbreve på de resterende områder til at være under 100.000 kr. 

Efter centraliseringen er det vurderet, at opgaven ikke har ført til et ekstra 

tidsforbrug centralt, grundet lønkonsulenternes erfaring med opgaven

• Decentralt i Lyngby-Taarbæk Kommune beskrives initiativet med at 

centralisere ansættelsesbrevet som en lettelse. Opgaven var dog 

begrænset, hvorfor det ikke har ført til reduktion i personale

Øget kvalitet:

• I Lemvig og Roskilde blev det nævnt, at dannelsen af ansættelsesbreve 

kræver specialiseret viden om de forskellige typer medarbejdere i de 

forskellige overenskomster. Overenskomsternes forskellighed gør, at der er 

forskel på, hvordan ansættelsesbreve skal formuleres. Ved at danne 

ansættelsesbrevene centralt kan kvaliteten af disse øges, da de 

medarbejdere, der danner ansættelsesbrevene, arbejder med opgaverne 

hver dag (hvilket ikke er tilfældet i de fleste decentrale institutioner)

• I Lyngby-Taarbæk Kommune vurderes det både centralt og decentralt, at 

centraliseringen af ansættelsesbrevene har mindsket fejlraten og øget 

kvaliteten. Fx er ansættelsesbrevene blevet strømlinet inden for 

fagområderne

Decentrale opgaver ved ny 

ansættelse:

Centrale opgaver ved ny 

ansættelse:

Ansættelsesbrev

Kontrol af lønklasse og 

pensionsordning, beregning af 

karens og decentralt support

intet øget 

tidsforbrug 

centralt

Indtastning af persondata, 

startdato, lønklasse, 

pension og ancennitet

Medarbejderdokumentation

Ændring i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Kilde: Interview med Lyngby-Taarbæk Kommune.
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De positive økonomiske effekter skabt ved central konsolidering i Aalborg og Ringkøbing-

Skjern er bl.a. skabt ved stordrift og optimerede processer

• Der er både positive og negative effekter ved konsolidering relateret til økonomisk potentiale, kvalitet og robusthed. Nedenstående viser de økonomiske effekter

• Disse gælder ikke nødvendigvis i ligeså udtalt grad for samling på mellemniveau, da det økonomiske argument ikke vægter højst her jf. side 74

• Forudsætningerne, som er gennemgået i indledningen til organiseringshåndtaget, kan være både styrkende, dvs. forudsætninger der er nødvendige for at opnå de 

positive effekter, eller mitigerende, dvs. forudsætninger nødvendige for at mindske de negative effekter

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN

Aalborg Kommune (løn) 

• I alt 52 ÅV blev samlet centralt og dannede, i tillæg til 4 ÅV i Borgmesterens 

Forvaltning, det centrale lønkontor. Reducering af 22 ÅV (41%) er sket 

gradvist ved naturlig afgang, og afdelingen dækker fortsat de samme opgaver

Ringkøbing-Skjern Kommune (bogholderi)

• Fuldt implementeret er der 41 ÅV i den centrale økonomifunktion imod de 52,5 

ÅV – altså en reduktion på 11,5 ÅV. Af disse gik 0,5 årsværk til diverse 

opgaver, hvorfor reduktionen på bogholderi var 11ÅV, der svarer til 22%

• Effektiviseringsgevinsten er henført til centraliseringen af fakturabehandling og 

bogføring og er en nettobesparelse. Kommunen har nemlig investeret i styrket 

budgetstyring og controlling med 3-4 ÅV

• Opgaveløsning decentralt fyldte mange steder ikke nok til at give den 

nødvendige daglige træning, hvorfor opgavesamling får tidsforbruget til at 

falde

• Samling af opgaverne har medført nye og optimerede processer, hvor færre 

aktører er involveret i hver proces

• Centraliseringen minimerer risikoen for parallelorganiseringer samt 

dobbeltfunktioner

Positive økonomiske effekter Forudsætninger

Generelle forudsætninger 

ved 

konsolideringsinitiativet

• Vished om 

opgaveovertagelse

• Gennemtænkt 

integrering af gamle 

medarbejdere

• Standardiserede 

processer

• Forandringsledelse

• Klare snitflader

Økonomisk 

potentiale

Kr.

Effekter Positive Negative

Risiko for skyggestillinger: 

• Nogle steder har 

sekretærerne og lederne 

svært ved at give slip på 

opgaven. For eksempel 

nævner Ringkøbing-Skjern 

Kommune, at der to 

måneder efter, at 

bogholderifunktionen er 

blevet centraliseret for 

skolerne, er 

skolesekretærer der ikke 

helt har sluppet opgaven

Er uddybet på side 63-66
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ForudsætningerEffekter

• Der er både positive og negative effekter relateret til økonomisk potentiale, kvalitet og robusthed. Nedenstående viser de to sidstnævnte

• Forudsætningerne, som er gennemgået i indledningen til organiseringshåndtaget, kan være både styrkende, dvs. forudsætninger der er nødvendige for at opnå de 

positive effekter, eller mitigerende, dvs. forudsætninger nødvendige for at mindske de negative effekter

Positive

ORGANISERING: INITIATIV 1 – KONSOLIDERING INDEN FOR KOMMUNEN

Negative

• Mulighed for øget medarbejderspecialisering, gennem 

fokuseret varetagelse af givne opgaver samt faglig 

sparring, kan øge kvaliteten i opgavevaretagelsen

• Styrkelse af kvalitet i den daglige økonomiske 

administration, hvis kompetenceniveauet løftes, hvilket 

samtidig vil være ressourcebesparende i form af færre 

fejlrettelser og mere effektive arbejdsgange

• Samling af administrative støttefunktioner vil understøtte 

de decentrale institutioners fokus og tidsanvendelse på 

kerneydelserne (borgernær velfærdsservice)

Kvalitet

Tab af fysisk nærhed: 

• Den daglige fysiske nærhed i forhold til ledelsen i 

den enkelte enhed kan forsvinde, hvilket kan 

være en umiddelbar ulempe

Generelle forudsætninger 

ved 

konsolideringsinitiativet

• Decentral 

forventnings-

afstemning

• Brugervenlig 

datafødsel

• Standardiserede 

processer

• Klare snitflader

Unikke forudsætninger 

ved konsolidering inden 

for kommunen

• Forenkling af 

kontoplan1

• Arbejdspladsen kan blive mere attraktiv grundet den 

øgede faglige sparring, hvilket kan gøre det nemmere at 

tiltrække nye medarbejdere

• Ved at samle fx sekretærer samme sted falder 

sårbarheden ved sygdom og fravær
Robusthed

Reducerede sekretærtimer: 

• Varetagelsen af øvrige administrative opgaver 

decentralt udfordres, idet antallet af 

sekretærtimer reduceres. Dog er der på flere 

områder i forvejen allerede decentrale 

institutioner med fælles sekretærer

Konsolidering kan forøge kvalitet grundet specialisering samt mindske sårbarhed, men 

ulemper som skyggestillinger og tab af fysisk nærhed skal mindskes

Er uddybet på side 63-66

1) Forenkling af kontoplan kan være nødvendig, når kontering skal foretages decentralt for at skabe større overskuelighed på tværs af kommunen. Dette uddybes som et særskilt initiativ under simplificering og optimering i afsnit 4.3.
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Indhold

• Afsnit 1: Sammenfatning

• Afsnit 2: Indledning

• Afsnit 3: Kortlægning af kommunernes løn og bogholderi

• Afsnit 4: Håndtag og initiativer til forbedringer

– Afsnit 4.1: Organisering

 Initiativ 1: Konsolidering inden for kommunen

 Initiativ 2: Tværkommunalt samarbejde

 Initiativ 3: Udbud af lønadministrationen

– Afsnit 4.2: Automatisering

– Afsnit 4.3: Simplificering og optimering

• Afsnit 5: Potentialeberegninger

• Appendiks
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Initiativ 2: Konsolidering ved tværkommunalt samarbejde

• Dette initiativ vedrører overflytning af opgaver forbundet med behandling samt 

efterbehandling af data indenfor løn- og bogholderi til en tværkommunal enhed, som sikrer 

funktionelt samarbejde mellem de involverede kommuner

• Visse case-kommuner har udtrykt en positiv indstilling overfor et tværkommunalt funktionelt 

samarbejde omkring løn og bogholderi, som kan styrke robustheden og øge 

stordriftsfordelene, men der findes i øjeblikket ingen sådanne tværkommunale samarbejder 

• Erfaringer til beskrivelse af effekter og forudsætninger er derfor indhentet fra Statens 

Administration og Udbetaling Danmark

• Økonomisk potentiale: Både Statens Administration og Udbetaling Danmark har opnået 

markante effektiviseringsgevinster gennem stordrift ved håndtering af sager fra flere 

institutioner. Statens Administration har opnået effektiviseringsgevinster på over 50% siden 

2008. Tilsvarende har Udbetaling Danmark gennem overtagelse af sagsbehandlingen for en 

række velfærdsydelser realiseret effektiviseringsgevinster på 33%. Disse potentialer er en 

sum af en række initiativer fx procesoptimering og automatisering – ikke kun stordriftsfordele

• Kvalitet: Statens Administration har grundet centraliseringen opnået et kompetenceløft og 

øget faglighed

• Andet: Den øgede faglighed har medført, at Statens Administration har en høj 

medarbejdertilfredshed og oplever stigende kundetilfredshed 

Desuden kan samling i større udbud sikre en bedre pris fx af IT-systemer

Positive effekter (side 88)

Beskrivelse af initiativet (side 80-87)

Kr.

?

-52%

20142008

431
206

Effektiviseringsgevinster 

i reduktion af ÅV for 

Statens Administration

• Fleksibel governance struktur: Etablering af fleksibel go-

vernance, der kan lede samarbejdet og træffe beslutninger

• Klarlægge snitflader: Statens Administration har klarlagt 

snitflader til økonomi og budgetopfølgning bl.a. via fora for 

decentrale enheder  

• Styrke kunde- og leverandør-forhold: Statens 

Administration har sammen med FM lavet en uddannelse 

af den gode ”bestillerfunktion” hos de decentrale 

økonomimedarbejdere

• Kundefokuseret kultur: Statens Administration har skabt 

en kundefokuseret kultur fx gennem faste kundemøder, 

kundetilfredshedsundersøgelser mm.

• Gennemtænkt samling af medarbejdere: Ved etablering 

af en større enhed bør det overvejes, hvordan 

medarbejdere bedst muligt samles i den nye enhed

• Fuld opgaveoverdragelse: Fuld overdragelse af opgaver 

til den centraliserede enhed er vigtigt for at undgå 

skyggestillinger som beskrevet under negative effekter

Væsentlige forudsætninger (side 89-91)

• Tab af tæt kobling til økonomidrift og –planlægning: 

Den tætte kobling til regnskab og økonomistyring kan blive 

reduceret ved samling tværkommunalt

• Tab af lokal identitet: Der kan være skepsis fra 

overflyttede medarbejdere mod at miste kulturen og 

tætheden med kommunen

• Fastholdelse af skyggestillinger: Det kan, særligt på kort 

sigt, være svært for decentrale/kommunale enheder at 

slippe opgavevaretagelsen 

Negative effekter (side 88)

-33%

20142012

Effektiviseringsgevinster 

for Udbetaling Danmark 

ORGANISERING: INITIATIV 2 – TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE
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Varetager sammenlignelige løn- og bogholderiopgaver

• Statens Administrations opgaveportefølje indenfor løn og bogholderi er 

i høj grad sammenlignelig med den kommunale 

• En gennemgang af Statens Administrations fem hovedområder og de 

139 processer herunder1 viser stort overlap med de væsentlige 

processer, som er omdrejningspunktet i nærværende analyse

Opgavevaretage på tværs af 160 decentrale statslige institutioner

• Statens Administration har samlet løn og bogholderiopgaver for 160 

statslige institutioner af varierende størrelse indenfor en række 

forskellige ressortområder 

• Dannelsen af Statens Administration, baseret på de 160 statslige 

institutioner, kan sammenlignes med den samling af kommunale løn-

og bogholderifunktioner, der skulle finde sted ved dannelse af 

funktionelt tværkommunalt samarbejde

Varetager opgaver tidligere varetaget af kommunerne på tværs af alle 

kommuner

• Udbetaling Danmark har overtaget sagsbehandlingen for en række 

velfærdsydelser fra kommunerne 

• Der er således tale om tidligere kommunale opgaver varetaget på tværs 

af alle 98 kommuner

Opgaver har administration som kerneproduktion

• Fælles for de overdragne opgaver er, at de har en objektiv karakter for 

sagsbehandlingen 

• Vurdering efter objektive kriterier gør, at opgaverne har en karakter, som 

gør dem egnede til effektivisering og forenkling 

• Disse karakteristika genfindes i visse af de opgaver, som fortsat ligger 

hos kommunerne i løn- og bogholderifunktionerne 

Da ingen konkret case findes på tværkommunalt samarbejde, bliver Statens Administration 

og Udbetaling Danmark brugt som tilnærmelser

• På de efterfølgende sider beskrives, hvordan et funktionelt tværkommunalt samarbejde inden for løn og bogholderi på flere områder kan sammenholdes med 

såvel Statens Administration som Udbetaling Danmark

• Det skyldes blandt andet relativt sammenlignelige opgaver (i særdeleshed med Statens Administration), samt at visse administrative opgaver hos kommunernes 

løn- og bogholderifunktioner er kendetegnet ved en objektiv karakter for sagsbehandlingen (gælder særligt Udbetaling Danmark)

• Appendiks G beskriver organisationer, der behandler de samme opgavetyper i en skala, der tilnærmelsesvist kan sammenlignes med en tværkommunal 

opsætning. Disse anvendes dog ikke analytisk

Ligheder mellem tværkommunalt samarbejde og hhv. Statens Administration samt Udbetaling Danmark

Statens Administration uddybes på side 82-84 Udbetaling Danmark uddybes på side 85-86

1) Processer varetaget af Statens Administration beskrives i appendiks F.

ORGANISERING: INITIATIV 2 – TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE
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Der er dog visse forbehold for sammenligningen mellem tværkommunalt samarbejde og 

hhv. Statens Administration samt Udbetaling Danmark

• På trods af ligheder, som findes mellem et tværkommunalt samarbejde og hhv. Statens Administration samt Udbetaling Danmark, er der også forskelle

• Disse forskelle, der varierer på tværs af de to institutioner, beskrives nedenfor

Hjemmel og kommunernes deltagelse er fastlagt i lovgrundlag

Overdragelsen af kommunernes sagsbehandlingsopgaver til Udbetaling 

Danmark blev fastlagt som en del af Genopretningspakken i december 

2010. I loven står det, at behandling af bl.a. folkepension og førtidspension, 

overdrages. Såfremt kommunerne skulle løse løn- og bogholderi opgaver 

funktionelt, kan det kræve oprettelse af en lov – fx gennem et §60 selskab, 

som ved etableringen af de 20 beredskabsenheder. 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

Fast plan for tidspunkt og overdragelse af opgaver

Overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark skete i tre bølger fra 

oktober 2012-marts 2013. Kommunernes deltagelse og tidspunktet for 

overdragelse af opgaverne var lovgivningsmæssigt fastsat

Samme IT-system for alle enheder

Da Udbetaling Danmark overtog opgaverne fra kommunerne, var det på 

eksisterende KMD-systemer. IT-systemerne skulle konkurrenceudsættes, 

når det var muligt. Det ens IT-system er en betydelig forskel ift. at samle løn 

og bogholderiopgaver, hvor der er forskellige løn- og økonomisystemer 

Omfatter statslige enheder med relativt ens IT-systemer

Statens Administration varetager opgaver for 160 statslige institutioner. Et 

fælles element for disse er, at de inden for løn og bogholderi til en vis grad 

anvender det samme IT-system – herunder Navision Stat, Statens 

Koncernsystem (SKS) og Statens Lønsystem (SLS) – samt et antal 

støttesystemer.

I kommunerne varierer bl.a. lønsystem, økonomisystem og 

DataWarehouse løsning på tværs af kommunerne. Det er således vigtigt 

at være opmærksom på IT-systemer, hvis enheder skal ligges sammen. 

Derfor er IT-systemer indenfor løn og bogholderi kortlagt på side 91

Ensartet styringsgrundlag fra finansloven etc.

Statens Administration som institution er defineret og beskrevet i 

Finansloven. Her står blandt andet beskrevet, hvilke administrative 

opgaver Statens Administration varetager for de statslige institutioner, og 

hvordan de finansieres. Eksempelvis står det, at opgaveløsningen 

finansieres ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for.

Denne beskrivelse skaber en gennemsigtighed, der ikke umiddelbart vil 

være at finde ved tværkommunalt samarbejde på løn og bogholderi

Forskelle mellem tværkommunalt samarbejde og hhv. Statens Administration samt Udbetaling Danmark

Statens Administration uddybes på side 82-84 Udbetaling Danmark uddybes på side 85-86

Kilder: Interviews med Statens Administration, Udbetaling Danmark og Moderniseringsstyrelsen.

ORGANISERING: INITIATIV 2 – TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE
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Statens Administration har siden 2008 opbygget en moden organisation

for varetagelse af løn- og bogholderiopgaver for 160 statslige institutioner

RegnskabLøn
Kunder og 

kvalitet

• Statens Administration varetager løn- og bogholderiopgaver, som i høj grad er sammenlignelige med den kommunale opgaveportefølje, på tværs af 160 statslige 

institutioner. Derfor kan erfaringer fra processen omkring konsolideringen af opgaver hentes her

• Processer varetaget af Statens Administration beskrives i appendiks F

• 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 lønregistrene. Herudover har 

lønkontoret ansvar for ferie og fravær, administration af løn- og 

uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Fordelingen af 

disse uddybes til højre Der er 110 ÅV i Regnskab, som 

kreditorkontoret er en del af. Kontoret håndterer cirka 980.000 

købsfakturaer årligt

• Statens Administration har 156 lønkunder og 138 regnskabskunder

160 institutioner

Årsværk X 

65 110 36

• Statens Administration har organiseret løn og bogholderi i fem 

hovedområde med i alt 139 underliggende processer

• En gennemgang af Statens Administrations fem hovedområder og de 

139 processer herunder1, viser stort overlap med de væsentlige 

processer, som er omdrejningspunktet i nærværende analyse

• Processerne har været genstand for en gennemgående kortlægnings-, 

standardiserings- og dokumentationsproces, hvilket i en international 

benchmarkinganalyse1 placerede Statens Administration som den mest 

modne. I sammenligningen var bl.a. Region Hovedstaden, 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse samt det norske Direktorat for 

Økonomistyring inkluderet

139 processer for løn og 90 processer for regnskab

Løn

46

Debitor

21

Kreditorer

49

Finans

40

Statens Administration varetager løn- og bogholderi på tværs af 160 

statslige institutioner

Statens Administrations opgaveportefølje er i høj grad sammenlignelig med 

den kommunale med fem hovedområder og 139 processer herunder

Refusion

19

Direktionssekretariat 12

1.Benchmarking analyse af EY baseret på APQC-standarden (se side 156) af 6 nordiske organisationer og sammenholdt med APQC's internationale database. Se appendiks G for beskrivelse af disse.

Kilder: Interview med Statens Administration; Materiale udleveret af Statens Administration.

ORGANISERING: INITIATIV 2 – TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE
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Statens Administration har realiseret effektiviseringsgevinster på 52% og øget 

produktiviteten på kerneydelserne

Opgavekonsolideringen fra 160 institutioner til Statens Administration har

resulteret i effektiviseringsgevinster på 52%

• Statens Administration har siden sin oprettelse som administrativt servicecenter i 2008 formået at opnå effektiviseringsgevinster på 52%. En del af disse gevinster 

har været drevet af skalafordele, men en del af effekterne er kommet ved at gennemføre de initiativer, der beskrives i afsnit 4 – fx ved processtandardisering

• Afledt heraf har de øget produktiviteten på kerneydelserne omkring antal lønregistre samt behandlingstid pr. faktura

687

2014

+148%

1.701

2013

1.515

20122011

1.202

+47%

2014

16.849

20132012

16.21214.544

2011

11.471

• Faldet i årsværk på 52% svarer til årlige besparelser på 174 mio.kr.

• Opgørelsen fra 2008 omfatter de aftalte antal årsværk, der skulle overgå til 

Økonomiservicecentreret ved dets etablering

• Effektiviseringsgevinsterne kan opgøres i markante fremgange i væsentlige 

produktivitetsmål

206217233274
431

0

200

400

600
-52%

20142013201220112008

Kr.

Den gnsn. 

behandlingstid 

pr. faktura var i 

2016 på cirka 

2,5 min

Antal servicerede aktive lønregistre 

pr. ÅV (ekskl. refusion)1
Antal indgående fakturaer pr. ÅV

Processtandardisering samt bedre kapacitetsudnyttelse 

har været hovedrivere for disse gevinster

Statens Administration vurderer, at cirka 80% af 

effektiviseringsgevinsten skyldes skala, standardisering og 

optimering, mens 20% skyldes digitalisering. Nedenfor 

uddybes de 80%:

Processtandardisering:

• 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

Kapacitetsstyring:

Muligheden for at kapacitetsstyre øges af to årsager:

• Dels fordi løn og regnskab er kerneopgaven

• Dels fordi der er kritisk masse til at sammensætte 

afdelinger/teams, således at månedscykler i 

opgavevaretagelsen kan optimeres. Fx laver 

lønmedarbejdere også lønafstemning i Navision, da der 

herved kombineres opgaver, som har peaks og 

lavbelastningsperioder på forskellige tidspunkter i måneden

Stordriftsfordele

• Lavere enhedsomkostninger som følge af større volumen

• Ressourcer til løbende effektivisering og optimering af 

opgavevaretagelsen som følge af volumen

Hertil kommer en række understøttende initiativer, såsom 

fortsat arbejde med forbedringskultur, kompetenceudvikling, 

kundehåndtering m.v. 

Antal årsværk, Økonomiservicecenter

1: Det at servicere lønregistre dækker at udbetale løn men også vedligehold og administration af lønrelaterede medarbejderstamdata mv. 

Kilder: Interview med Statens Administration; Materiale udleveret af Statens Administration
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Derudover forventer Statens Administration at kunne finde yderligere

5-10% besparelser ved at overgå fra kunde- til procesorientering

• Ved at overgå til en procesorienteret arbejdsgang (frem for kundeorienteret) med funktionsopdeling af medarbejdere forventer Statens Administration at kunne opnå 

yderligere 5-10% effektiviseringsgevinster samt øget kvalitet grundet mindskede fejl i kundernes leverancer

• En ulempe herved kan være mistet kundekontakt, som dog kan mindskes fx gennem anvendelse af et kundehåndteringssystem

• Det observeres, at størstedelen af case-kommunerne arbejder med kundeorienteret fokus

Kundeorientering Procesorientering

Medarbejder 

Processer

Kunder

• Kundeorientering indebærer, at hver medarbejder varetager alle processer for én 

eller få kunder

• Overgang til procesorientering indebærer, at hver medarbejder arbejder med én 

proces eller få processer og varetager denne for en række kunder

• Procesorientering skaber dels større grad af medarbejderspecialisering og kan 

dermed øge produktiviteten. Dels muliggøres mere fleksibel ressourcestyring, 

da viden ikke er kundespecifik, hvilket skaber endnu bedre forudsætninger for 

kapacitetsudnyttelse

Ved at overgå fra kunde- til procesorientering forventer Statens Administration at 

opnå yderligere 5-10% effektiviseringsgevinster samt forbedret kvalitet og service

Kr.

Forudsætninger og implementeringsovervejelser

• Desuden hjælper en overgang til procesorientering og funktionsopdeling af 

medarbejdere ift. at standardisere processerne, samt til at mindske fejl i 

kundernes leverancer, da mange medarbejdere kan betjene samme kunde

Mistet kundekontakt: Overgangen til procesorienteringen 

betyder, at noget af den direkte kundekontakt og det personlige 

forhold kan gå tabt

Systematisk håndtering af kunder: Statens Administration er 

ved at anskaffe et kundehåndteringssystem, der skal bidrage 

med et mere struktureret overblik over kunden. Hertil arbejdes 

der på at etablere bedre kanaler for kundekontakt (fx via et 

chatforum for regnskabschefer hos kunderne)

Opretholde tryghed: I overgangsprocessen benyttede 

Statens Administration sig af foldere med billede, 

telefonnummer etc. for de nye afdelinger for at skabe en 

personlig relation. Dette var med til at opretholde den tryghed, 

kunderne har i kunde- og leverandørforholdet

X

I det centrale lønkontor i Aalborg arbejdes procesorienteret, 

hvilket styrker robustheden i opgavevaretagelsen:

• Der arbejdes i to teams, hvor medarbejderne lapper over hinanden, 

og hvor lønkonsulenterne ikke har ”egne” kunder

• Det betyder, at man bedre kan dække hinandens arbejdsopgaver fx 

ved ferie, sygdom, fratrædelser osv. (skaber fleksibilitet og mere 

ensartet opgaveløsning) 

• Desuden er det lettere at undgå spidsbelastning på enkeltpersoner, 

idet arbejdspresset kan fordeles på flere hænder

Kilder: Interview med Statens Administration; Materiale udleveret af Statens Administration
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Udbetaling Danmark opnåede på to år en effektiviseringsgevinst på 33%

efter at have overtaget myndighedsopgaver fra kommunerne

• 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 opgaveområder i 2015

• Udbetaling Danmark har realiseret effektiviseringsgevinster på 33% for kommunerne gennem stordrift af administrationsopgaverne, som er kerneproduktionen i 

virksomheden. Flere effektiviseringsgevinster ventes gennem optimering af IT-systemer samt diverse business cases 

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, som tilfaldt kommunerne. 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 over en stor variation af 

effektiviseringer. Et eksempel på dette var en effektivisering inden for 

pensionsområdet

Udbetaling Danmark:

• Har administration som kerneproduktion og fokuserer herunder på 

eksekvering, fokusering og stordrift

• Hvor sagsbehandlingen før var placeret 98 forskellige steder, er der 

etableret 5 kundeservicecentre, som er specialiseret indenfor 

sagsbehandlingen af hver af Udbetaling Danmarks ydelsesområder

• De 33% effektiviseringsgevinster for kommunerne stammer derfor dels fra 

skala, processtandardisering og –optimering, dels fra specialisering af 

medarbejdere indenfor processer

• I tillæg hertil er Udbetaling Danmark i en position, hvor fx uhensigts-

mæssig lovgivning med en vis vægt kan kommunikeres overfor lovgivere 

mhp. regelforenkling. Dette kan være svært for en enkelt kommune

Opgaveporteføljen:

• Fælles for de overdragne opgaver er, at de har en objektiv karakter for 

sagsbehandlingen 

• Vurdering efter objektive kriterier gør, at opgaverne har en karakter, som 

gør dem egnede til effektivisering og forenkling 

• Ud over stordrift har Udbetaling Danmark mulighed for at opnå 

effektiviseringsgevinster gennem automatisering og digitalisering

• Disse greb kan dels tidsreducere manuelle processer dels øge kvalitet fx 

korrekt udbetaling

Udbetaling Danmark realiserede effektiviseringsgevinster svarende til 

33% på to år, og flere gevinster ventes fremover

Effektiviseringsgevinsterne bygger på en række karakteristika for 

Udbetalings Danmarks forretning samt opgaveporteføljen 

Kilder: Interview med Udbetaling Danmark; Materiale udleveret af Udbetaling Danmark
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Statens Administration og Udbetaling Danmark har gennem

centralisering øget fagligheden, hvilket bl.a. sikrer høj kundetilfredshed

• Statens Administration og Udbetaling Danmark har gennem bl.a. centralisering opnået et kompetenceløft og øget faglighed, som både betyder et højt 

kvalitetsniveau og en fremgang i tilfredsheden hos både kunderne og medarbejderne. Dette skete på trods af, at der ifølge Revisionsrapporter var udfordringer 

med kvaliteten af opgavevaretagelsen umiddelbart efter oprettelsen af Statens Administration

• Statens Administration planlægger, efter udflytningen til Hjørring, at genoptage implementeringen af et kvalitetsledelsessystem, som skal sikre at den positive 

udvikling fortsætter. Udbetaling Danmark har et detaljeret system til opfølgning på faglighed og brugertilfredshed (jf. initiativ 12)
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Administration af løn er korrektRefusionsbehandling er korrekt

Centraliseringen har forbedret fagligheden, hvilket betyder et højt 

kvalitetsniveau, som underbygges af et nyt kvalitetsledelsessystem

• Statens Administration har manglet en systematisk tilgang til behandling 

af fejl

• Derfor ser man i øjeblikket på at genoptage udvikling og implementering 

af et kvalitetsledelsessystem bestående af processer til at styre kvalitet

• Dette underbygges af en nyudviklet KPI-struktur for kvalitet og rettidighed 

• Statens Administration har stabilt over en firårig periode haft høj grad af 

korrekt håndtering af både refusion og lønadministration

Samtidigt har den øgede faglighed medført generelt høj kundetilfredshed i 

begge organisationer

Kundetilfredshed, boligstøtte

• Udbetaling Danmark oplevede en stigning i kundetilfredsheden på 

boligstøttesager - fra index 75 til index 78 fra 2012 (før overtagelse af 

opgaven) til 2015. I samme periode oplevede de produktivitetsforbedringer

• I Statens Administration har den øgede faglighed bidraget til stigende 

kundetilfredshed indenfor både bogholderi og løn

Kilder: Interview med Statens Administration; Materiale udleveret af Statens Administration og Udbetaling Danmark
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Ud over ren stordrift muliggør tværkommunalt samarbejde større udbud, hvilket kan sikre 

lavere pris – dette er fx benyttet af syv sjællandske kommuner ifm. IT-systemer

• Syv sjællandske kommuner har i 2017 indgået en ny kontraktperiode fra 2020-2025 med KMD omkring leverance af økonomi- og lønsystemer

• Kontrakten blev indgået efter et stort fælleskommunalt udbud af økonomi- og lønsystemer for alle syv kommuner

• Nogle af kommunerne opnåede prisreduktioner gennem samarbejdet, som blev muliggjort af, at de kunne stille fælles krav til leverandører

• Kalundborg sparer 8,8 mio.kr. ift. den tidligere kontrakt for løn- og 

økonomisystem, som også var med KMD

• Det vil også fremover blive en fordel, at de syv kommuner kan udveksle 

erfaringer og samarbejde om løn- og økonomistyring:

• For det første kan kommunerne samarbejde om implementering, 

uddannelse og tilrettelæggelse af arbejdet med at få systemet til at 

køre optimalt. Flere af de andre kommuner skifter fra andre systemer, 

og skal derfor gennem større omskolings-, datakonverterings og 

forandringsprocesser, hvor de kan lære fra kommuner, som allerede 

har systemerne

• For det andet dannes der herigennem grundlag for yderligere 

funktionelt samarbejde. Kommunerne arbejder i øjeblikket på at 

kortlægge de områder, hvor det giver bedst mening at arbejde 

sammen. Fx er der etableret et samarbejde omkring 

processtandardisering af sygedagpengerefusion

Kalundborg sparer 8,8 mio.kr. ved det tværkommunale udbud, som 

samtidig kan danne grundlag for yderligere funktionelt samarbejde

Tidligere 

kontrakt

-8,8 mio.

Tværkommunal 

kontrakt

Effektiviseringsgevinster 

i mio.kr. for Kalundborg

Oversigt over kommuner i det fælleskommunale udbud samt ændringer 

i IT-systemer

KMD OPUS

Silkeborg Data/Fujitsu

KMD OPUS og andet ØS 

Samarbejdskommuner:

• Kalundborg

• Næstved

• Slagelse

• Når kontraktperioden træder i kraft, vil alle 

syv kommuner have samme IT-system 

• Slagelse, Næstved samt Holbæk skal 

således skifte system ifm. det 

tværkommunale udbud

• Ensretningen af IT-systemer kan være 

grundlag for yderligere, funktionelt 

samarbejde (uddybes side 91)

• Ringsted 

• Køge

• Holbæk

• Roskilde

Nuværende IT-systemer 

Efter overgangen til ny kontrakt

Kilder: Interview med Ringsted og Roskilde Kommune; Pressemeddelelse fra Kalundborg Kommune 11. jan. 2017: .
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Som ved andre konsolideringsinitiativer ses der fordele relateret til økonomi, kvalitet og 

robusthed – en række forudsætninger gør sig dog gældende

• Der observeres store økonomiske effekter ved centralisering i en størrelse, der fungerer som tilnærmelse for tværkommunalt samarbejde. Dette underbygger 

dermed de indikationer på stordrift for både løn og bogholderi, som er fundet i kortlægningen (se opsummering på side 18)

• Da kompleksiteten til dels stiger med skala, er en længere række forudsætninger nødvendige for at realisere potentialet ved tværkommunalt samarbejde

• Det gælder alle de generelle forudsætninger ved konsolidering, som præsenteret i indledningen til de organisatoriske håndtag (s. 62-65), samt en række unikke 

forudsætninger gennemgået på de næste sider

Positive effekter Forudsætninger

Alle ni generelle 

forudsætninger ved 

konsolideringsinitiativer

Unikke forudsætninger ved 

tværkommunalt samarbejde:

• Betalingsmodel, som sikrer 

incitamenter

• Fleksibel governance

• Kundefokuseret kultur

• Informationsmateriale om 

forandringerne

• Anvendelse af 

risikoanalyser

• Sammenlignelig IT 

understøttelse

• Geografisk nærhed

• Uddannelse af kunder

• Ensartede lokalaftaler 

Negative effekterEffekter

• Af de 225 ÅV, der er reduceret i Statens Administration er 

det vurderingen, at cirka 80% kan tilskrives standardisering 

og centraliserings effekter

• Effektiviseringen vurderes at være nogenlunde lige fordelt 

mellem regnskab og løn

• Hertil forventer Statens Administration at effektivisere 

opgaveløsningen med 5-10% (svarende til 10-20 ÅV) ved at 

omorganisere fra kundevendte til procesvendte teams

• Endeligt kan skala forbedre forhandlingspositionen ved fx 

indkøb af IT-systemer

• Tab af tæt kobling til økonomidrift og –

planlægning: Den tætte kobling til 

regnskab og økonomistyring kan blive 

reduceret ved en konsolidering, hvilket 

bl.a. nævnes på et par decentrale 

institutioner i to case-kommuner

• Fastholdelse af skyggestillinger: Det kan 

være svært for decentrale enheder at 

slippe opgavevaretagelsen helt, hvorfor 

skyggestillinger kan være en udfordring. 

Dette oplevede Statens Administration 

særligt i de første år

Økonomisk 

potentiale

Kr.

• Den øgede faglighed har resulteret i stærke faglige miljøer 

hos Statens Administration, hvilket har været med til at 

forøge medarbejdertilfredshedenRobusthed

• Den øgede faglighed ved opgavesamling kan resultere i 

højere kvalitet

• Statens Administration har fx. haft en høj grad af korrekt 

håndtering af både refusion og lønadministration

• Etablering af controllerenhed, der skal skabe merværdi for 

kunderne

Kvalitet

• Manglende lokal føling samt den øgede 

kompleksitet kan øge risikoen for fejl

• Den decentrale datafødsel men 

manglende databearbejdning kan skabe 

lavere datakvalitet, hvilket kan resultere i 

fejl

• Tab af lokal identitet: Der kan være skepsis 

fra overflyttede medarbejdere imod at miste 

kulturen og tætheden med forretningen

uddybes på de næste sider

Er uddybet på side 63-66
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• Nedenfor beskrives de forudsætninger, der specielt er relevante for tværkommunalt samarbejde

• Størstedelen af disse forudsætninger er enten relevante for at opnå det økonomiske potentiale eller for at mindske de mulige negative kvalitetseffekter

Den øgede stordrift samt kompleksitet ved tværkommunalt samarbejde skaber en række 

forudsætninger, som er unikke for dette konsolideringsforslag (1/2)

Unikke

Forudsætninger
Beskrivelse

Fleksibel governance 

struktur

• Det er væsentligt, at der er en klar og fleksibel governance struktur for oprettelsen af samarbejdet. Dette skal blandt 

andet være med til at sikre, at nødvendige beslutninger om fx placering af arbejdspladser bliver truffet

• Samarbejdsstrukturen skal tage såvel politiske, økonomiske og administrative hensyn på tværs af kommunerne

Kundefokuseret 

kultur

• Det er vigtigt, at der skabes en kundefokuseret kultur ved fx at etablere faste kundemøder, 

kundetilfredshedsundersøgelser mm. Dette kan begrænse skepsis i enkelte kommuner

Kobling til 

effekter

Kr.

Kr.

Betalingsmodel, som 

sikrer incitamenter

Statens Administration benytter en todelt betalingsmodel opdelt i hhv.:

• Basisabonnement, afhængig af enhedens størrelse målt i lønsumskroner, som sikrer en vis grad af budgetsikkerhed 

for både kunder og tværkommunal enhed

• Variabel/aktivitetsbaseret opkrævning efter antal lønregistre samt antal kreditor- og debitortransaktioner, som giver 

den tværkommunale enhed incitament til at tilpasse sig i forhold til afsætning af ydelserne, og kunderne incitament til 

at indhente budgetforbedringer via adfærdsændringer

Kr.

Informationsmateriale 

om forandringerne

• Udbetaling Danmark udviklede informationsmateriale til borgerne for at sikre, at overgangen af opgaver til dem ikke 

kunne mærkes ved borgerne. Det skete blandt andet på kommunernes hjemmeside og borgerservicecentre

• I tilfælde af funktionelt tværkommunalt samarbejde på løn og bogholderi vil information til de relevante kommuners 

medarbejdere på lignende måde være med til at sikre, at overgangen til den nye organisationsform sker uden 

negative konsekvenser for medarbejderne

Kr.

Anvendelse af 

risikoanalyser

• 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

Kr.

Kilder: Interviews med Statens Administration og Udbetaling Danmark.
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Den øgede stordrift samt kompleksitet ved tværkommunalt samarbejde skaber en række 

forudsætninger, som er unikke for dette konsolideringsforslag (2/2)

Unikke

Forudsætninger
Beskrivelse

Kobling til 

effekter

Geografisk nærhed

• Det kan være hensigtsmæssigt, at de samarbejdende kommuner har en vis geografisk nærhed

• Det gælder særligt, da opstartsfasen for et samarbejde kan kræve øget fysisk interaktion, og fordi nabokommuner ofte 

i forvejen har dialog og eventuelt samarbejde på øvrige områder

• Dette er dog ikke en "hård" forudsætning, og Statens Administration har pt. gode oplevelser med at arbejde fra 

Hjørring for landsdækkende offentlige institutioner

Sammenlignelig IT 

systemunderstøttelse

• De sammenlagte kommuner skal forud for sammenlægning sikre en vis grad af ens eller kompatible IT-systemer. 

Dette skal sikre, at kommunerne kan høste det fulde potentiale ved samarbejde på tværs

• Det skal dog nævnes, at DFØ (Norges pendant til Statens Administration) løser opgaver indenfor løn og regnskab på 

tværs af statslige institutioner trods en uens systemunderstøttelse i de statslige institutioner

• Da der er forskellige IT-systemer på tværs af kommuner, er det nødvendigt at kortlægge IT-landskabet før 

konsolidering forsøges

Kr.

Uddybes på næste side

Uddannelse af kunder

• Statens Administration har sammen med FM lavet uddannelse af medarbejdere, som sidder med økonomistyringen i 

ministerierne. Konkret defineres herigennem bedste praksis for den gode ”bestillerfunktion” decentralt, da dette har 

betydning for selve kvaliteten i leverancer fra en stor enhed

• Nedenfor beskrives de forudsætninger, der specielt er relevante for tværkommunalt samarbejde

• Størstedelen af disse forudsætninger er enten relevante for at opnå det økonomiske potentiale eller for at mindske de mulige negative kvalitetseffekter

Ensartede 

lokalaftaler letter 

konsolidering

• Roskilde Kommune nævnte, at det vil kræve ens lokalaftaler på tværs af kommuner, hvis lønopgaverne skulle samles. 

Samtidig nævnte kommunen, at det med den nuværende danske model ikke er muligt at ensrette lokalaftaler i et 

tværkommunalt samarbejde

Kr.

Kilder: Interviews med Statens Administration, Udbetaling Danmark og Roskilde Kommune.
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Forskellige IT-platforme er potentielt en praktisk barriere for tværkommunalt samarbejde, 

hvorfor disse systemer er kortlagt for at kvalificere muligheder for samarbejdsformen

• På lønsystemet er der kun to leverandører, 

nemlig KMD (71 kommuner) og Silkeborg 

Data (27 kommuner)

• På økonomisystemer er der fire 

leverandører, KMD (62), Fujitsu (25), EG 

(10), og Oracle Financials (kun 

København)

• Ved dette opgørelsestidspunkt havde 62 

kommuner KMD-løsning på både løn og 

økonomisystem, mens yderligere 9 

kommuner havde KMD OPUS lønmodul 

kombineret med et andet økonomisystemet

• Kommuner med lønsystem fra Silkeborg 

Data integrerer med økonomisystemer fra 

enten Fujitsu eller EG

• Betydningen af den systemmæssige 

variation gør, at det fx kan blive 

problematisk for Slagelse og Faxe at gå i et 

tværkommunalt samarbejde med de øvrige 

Sydsjællandske øer, der alle bruger KMD

• Ligeledes nævnte Lemvig, at det kunne 

være svært for dem at samarbejde 

funktionelt med Holstebro grundet 

forskellige systemer

• Nedenfor er kortlagt, hvilke systemer der anvendes i de 98 kommuner. Løn og økonomisystemer er udspecificeret i appendiks H

• Oversigten kan anvendes til at sandsynliggøre, hvor en væsentlig forudsætning for tværkommunalt samarbejde, ens IT-systemer, er opfyldt

Oversigt over løn- og økonomisystemer anvendt i kommunerne Væsentlige observationer

KMD OPUS

Silkeborg Data/Fujitsu

Silkeborg Data/EG

KMD OPUS og andet 

økonomisystem

Kilder: http://www.computerworld.dk/art/229730/hele-overblikket-disse-firmaer-bruger-din-kommune, ajourført med oversigt fra Silkeborg Data fra april 2017.
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Initiativ 3: Udbud af lønadministrationen

• Samling af lønadministrationsopgaver hos en privat leverandør kan muliggøre 

stordriftsfordele og potentielt lede til billigere drift

• Udbud af lønadministration omhandler den centrale behandling af løndata. Der vil 

derfor fortsat være decentrale opgaver forbundet med indrapporteringen af data

• 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

• Økonomisk potentiale: Initiativet kan skabe stordriftsfordele gennem centralisering 

og samling af opgaver. Der kan ydermere blive skabt konkurrence mellem 

leverandører, hvilket kan føre til løbende innovation og prispres. Fx har Greve 

opnået 27% effektiviseringsgevinst ved udbud af løn ift. egen opgavevaretagelse. 

Dette er dog ikke en selvfølge, hvilket beskrives på næste side

• Robusthed: Hvis udbuddet sker uden forbehold for, hvor arbejdspladserne ligger, 

vil robusthed blive positivt påvirket. Der kan dog mangle interne kompetencer ved 

eventuel hjemtagning, hvilket påvirker robusthed negativt

• Anden: Udbud giver større potentiale for udvikling af nye automatiseringsløsninger, 

da systemudbyderen vil sidde med stor indsigt i systemet samt øget incitament til at 

udvikle disse

Positive effekter (side 96-97)

Beskrivelse af initiativet (side 94-95)

• Opgavespecificering og standardisering: Indblik i de 

væsentligste processer og ressourceallokeringen til disse er en 

forudsætning for klare snitflader og krav til pris ved udlicitering

• Sundt marked for konkurrenceudsættelse: Fald i efter-

spørgslen efter privat opgavevaretagelse har reduceret antallet 

af leverandører og dermed konkurrencen

• Uddannelse decentralt: Udbud kræver decentral indberetning 

at data og dermed høj datadisciplin og evt. uddannelse

• Opgavespecificering: Det skal tydeligt specificeres, hvilke 

opgaver der sendes til udbud for at sikre klare snitflader

• Rammer for samarbejde: De kontraktuelle rammer sikre 

rummelighed til løbende at definere opgaverne 

Væsentlige forudsætninger (side 98-99)

-27%

UdbudEgen opgavevaretagelse

Reduktion i ÅV ved udbud af 

lønadministration i Greve

Kr.

ORGANISERING: INITIATIV 3 – UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN

• Fald i kvalitet grundet afstand: To kommuner har oplevet, at 

manglende lokalt kendskab til decentrale ændringer kan give 

udslag i flere fejl hos den private leverandør

• Manglende incitament til at reducere decentral tid: En 

kommune påpegede, at leverandøren ikke har incitament til at 

reducere tid brugt decentralt, hvorfor afvisninger ved 

fejlindberetninger ikke nødvendigvis fører til oplæring decentralt

• Manglende marked: En analyse af markedet viser, at 

manglende efterspørgsel fra kommunerne skaber risiko for, at 

markedet for private leverandører forsvinder

• Ekstra bindeled til leverandør: Én kommune oplevede, at 

afdelinger måtte ansætte ekstra ressourcer som bindeled 

mellem institutioner og leverandør

Negative effekter (side 96-97)

?
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Der kan være et økonomisk potentiale ved at konkurrenceudsætte, uanset om opgaven 

bliver i kommunen eller udliciteres

Kommuner skal ikke nødvendigvis udlicitere en opgave for at opnå fordele ved konkurrenceudsættelse

1 2

Opgavevaretagelsen kan udliciteres til en 

potentielt mere effektiv privat aktør

Konkurrenceudsættelse kan skabe 

bevidsthed om omkostningsniveau og være 

med til at effektivisere egne processer 

• Ved konkurrenceudsættelse kan 

opgavevaretagelsen udliciteres til en privat 

aktør, der kan være mere effektiv end 

kommunen

• Den mulige øgede effektivitet kommer fra 

den potentielt øgede skala en privat aktør 

kan have grundet øget specialisering og 

effektive arbejdsgange

• Derudover er den private aktør udsat for 

konkurrence, hvilket skaber et incitament for 

kontant effektivisering

• Fx har Frederiksberg og Greve Kommune 

opnået besparelser ved udlicitering af 

lønadministration, og har fortsat denne 

udliciteret af økonomiske årsager og som 

konsekvens af politiske valg

• Konkurrenceudsættelse bør medføre en 

forudgående kortlægning, standardisering og 

muligvis samling af opgaverne, idet kommunen 

skal have afklaret, hvilke opgaver den vil 

sende til udbud 

• Dette kan give øget indsigt i egen 

opgavevaretagelse, hvilket i sig selv kan øge 

effektiviteten

• Derudover bliver den interne produktivitet 

udfordret og udsat for konkurrence, hvilket kan 

skabe incitament for at effektivisere yderligere:

▪ 2.a: Selvom opgaven ikke bliver udliciteret 

▪ 2.b: Eller opgaven bliver hjemtaget senere

• Fx har Lemvig og Vesthimmerland opnået 

positive effekter ved konkurrenceudsættelses 

processen, som resulterede i hjemtagning

Kommune

Leverandør

1 2b2a

• Nedenfor beskrives, hvordan konkurrenceudsættelse af lønadministrationen kan skabe bevidsthed og gennemsigtighed omkring kommunens ressourceanvendelse

• Der kan således være positive effekter ved at foretage en konkurrenceudsætte, selvom dette ikke resulterer i en udlicitering (2a) eller på trods af, at opgaven bliver 

hjemtaget senere (2b). Det interessante er, om selve konkurrenceudsættelsen har en positiv effekt på opgavevaretagelsen

• I nærværende initiativ er hovedfokus dog på at beskrive fordele og ulemper ved egentlig udlicitering, hvor en privat leverandør overtager opgaven (1)

ORGANISERING: INITIATIV 3 – UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN

Kilder: Interviews med Greve Kommune, Lemvig Kommune og Københavns Kommune; Mail fra Vesthimmerlands Kommune; Udliciteringsrapport fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde 2013.
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Der har været negative kommunale erfaringer med udbud af lønadministration, hvilket tyder 

på, at det i høj grad er kritisk at etablere de rigtige forudsætninger for udlicitering

'99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17

Effekter 

(Omkost./Kval.)

N/A

N/A

- / -

Lønadministration outsourcet:

Lønadministration hjemtaget:

- / -

+ / +

Vesthimmerland

NA/-

-/NA

København

+ / +

-/NA

Odder

Albertslund

Tølløse1

- / -

Farum1

Lemvig

Frederiksberg

- / -

Greve

Syddjurs

Odense

N/AHillerød

+ / -

Ryslinge1

Aarhus

N/A

Accenture 

KMD BPO Azets (tidl. Visma) Udbud/genforhandlingDeloitte Business Services1

• Nedenfor er et komplet overblik over kommuners erfaring med outsourcing af lønadministration frem til 2013 skabt af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

• I tillæg til nedenstående har Esbjerg og Sorø også lagt lønadministration til udbud, men her vandt kontrolbuddet fra kommunen

• Endvidere har Vesthimmerland og København tilkendegivet, at outsourcing ikke gav positive økonomiske gevinster. Aarhus er i gang med en evaluering af dette

• Der er ikke set eksempler på, at kommuner har haft en fælles udbudsproces. Man kunne forestille sig, at ikke alle kommuner alene har ressourcer til at gennemføre 

udbudsprocesser på optimal vis, hvorfor der kunne være positive effekter ved at outsource på tværs af kommuner

Historik for kommunale erfaringer med udbud af lønadministration

ORGANISERING: INITIATIV 3 – UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN

Positive og negative effekter uddybes på de næste sider

1. Deloitte & Touche Business Services administrerede løn administration for Tølløse, Ryslinge, Farum og Frederiksberg som den første udbyder på markedet.

Kilder: Analyse af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2013; Teamanalyse.
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ForudsætningerEffekter

• Nedenfor ses en oversigt over de mulige positive og negative effekter samt forudsætninger ved udbud samt de centrale forudsætninger

• I de to case-kommuner som har forsøgt udbud, Greve og Lemvig, ser vi ræsonnementet for dette være henholdsvist det økonomiske potentiale eller robustheden 

der gjorde sig gældende – se appendiks I

Økonomisk 

potentiale

Kr.

Det økonomiske potentiale ved udbud er udløst af

tre primære faktorer:

• I stedet for at én medarbejder sidder med et bredt spænd af 

opgaver, kan én medarbejder specialisere sig i samme 

opgavetype. Derudover oplyser en leverandør, at en 

kommune skal have mindst 3 fuldtidsansatte til at varetage 

lønopgaverne, ligegyldigt hvor lille kommunen er, hvilket 

også peger mod den positive effekt ved udlicitering

• Ydermere står visse udbydere med en fordel, da de selv har 

designet systemet de arbejder i, og derfor til en større grad 

kan optimere deres arbejdsgange

Fx har Greve opnået 27% effektiviserings-

gevinst i ÅV ved udbud af løn ift. egen

opgavevaretagelse:

Positive

ORGANISERING: INITIATIV 3 – UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN

Negative

Manglende incitament til at reducere 

decentral tid: 

• En kommune understreger, at leveran-

døren ikke har incitament til at reducere tid 

brugt decentralt i kommunen, hvorfor 

afvisninger ved fejlindberetninger ikke 

nødvendigvis fører til oplæring decentralt

En analyse af markedet viser, at et 

manglende marked kan underminere det 

økonomiske potentiale ved udbud på sigt:

• Faldet i efterspørgslen efter privat 

opgavevaretagelse har reduceret antallet 

af leverandører og dermed konkurrencen 

• Det mindsker incitamentet til at udføre 

opgaven omkostningseffektivt for leveran-

døren, som ikke presses til laveste pris

Der ses såvel positive som negative effekter på såvel økonomisk potentiale, robusthed, 

kvalitet og andet (1/2)

Egen 

opgavevaretagelse

Udbud

-27%

Robusthed

• Udfordringen med at tiltrække de rigtige kompetencer kan 

resultere i større sårbarhed ved fx medarbejderstop eller 

barsel. Dette er særligt gældende i mindre og mellemstore 

kommuner, samt i højere grad decentralt og på mellemniveau 

end centralt (jf. kortlægningen side 36)

• Udbud af lønadministration kan dermed øge robustheden for 

specielt mindre kommuner med stor afstand til de største byer

• Greve fremhæver i forlængelse heraf leveringssikkerhed som 

en fordel ved at have lønadministrationen udbudt. Således er 

leverancen ikke sårbar overfor sygdom eller 

medarbejderafgang

• Tab af kompetence ved 

hjemtagelse er en potentiel 

ulempe, hvilket bl.a. var tilfældet i 

Lemvig

Generelle forudsætninger ved 

konsolideringsinitiativer

• Langsigtet perspektiv

• Mobilitet af arbejdspladser

• Vished om 

opgaveovertagelse

• Standardiserede processer

• Forandringsledelse

Unikke forudsætninger ved 

udbud

• Langsigtet perspektiv

• Mobilitet af arbejdspladser

• Vished om 

opgaveovertagelse

• Standardiserede processer

• Forandringsledelse

uddybes på side 98-99

Er uddybet på side 63-66

Kilder: Interviews med udbydere (Silkeborg Data, KMD, Azets); Cases og benchmarkingdata fra private sektor; 2013 rapport for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde; Erfaringer fra case-kommuner.
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ForudsætningerEffekter

• Nedenfor beskrives de potentielle positive og negative effekter inden for kvalitet og en ”andet”-kategori

Positive

ORGANISERING: INITIATIV 3 – UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN

Negative

Andet

?

• I Lemvig oplevede kommunen et fald i 

medarbejdertilfredsheden hos de overflyttede 

medarbejdere. Det skyldes bl.a., at de ikke 

kunne behandle de samme sager som tidligere 

grundet en ændring i deres autorisationer efter 

udliciteringen

Der ses såvel positive som negative effekter på såvel økonomisk potentiale, robusthed, 

kvalitet og andet (2/2)

• Ved udlicitering behandles lønadministration hos dem, 

som udvikler lønsystemerne, såsom KMD eller 

Silkeborg Data. Det skaber en kobling mellem 

forståelse af kommunernes behov og de 

systemtekniske løsninger

• Dermed giver udbud større potentiale for udvikling af 

nye automatiseringsløsninger, da systemudbyderen 

vil sidde med bedre indsigt i det systemtekniske

Stigning i kvalitet grundet faglighed:

• Kvaliteten af opgaveløsningen kan potentielt stige 

grundet den større faglighed, der kan eksistere hos 

leverandøren

• Leverandører har i visse tilfælde også mere udviklede 

fejlrapporteringsværktøjer, da dette er én af de 

kontraktuelle mål. Ved at gøre fejl synlige, kan de 

også adresseres. Det vurderes dog af 

leverandørerne, at der kan opstå et scenarie, hvor 

kunden får en forkert opfattelse af, at fejlmængden 

stiger, da fejl til en større grad bliver synliggjort ved 

udlicitering

Kvalitet

Fald i kvalitet grundet afstand til institutionerne: 

• Manglende kendskab til decentrale ændringer 

kan give udslag i fejl hos den private leverandør. 

Der har været oplevelser i nogle kommuner af, at 

udbud har ledt til fejl i lønprocesser

• Derudover har to kommuner oplevet, at 

manglende kendskab til offentlige 

overenskomster kan skabe kvalitetsproblemer

• Fra udbyderens perspektiv sker fejlene oftest 

decentralt, eller ved offentlige regelændringer, og 

er derfor ikke nødvendigvis den private 

leverandørs ansvar

Generelle forudsætninger ved 

konsolideringsinitiativer

• Standardiserede processer

• Decentral forventnings-

afstemning

Unikke forudsætninger ved 

udbud

• Sundt marked for 

konkurrenceudsættelse

• Uddannelse decentralt

• Rammer for samarbejde

uddybes på side 98-99

Er uddybet på side 63-66

Kilder: Interviews med udbydere (Silkeborg Data, KMD, Azets); Cases og benchmarkingdata fra private sektor; 2013 rapport for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde; Erfaringer fra case-kommuner.
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• Succesfuld udlicitering kræver gennemtænkt implementering efter bedste praksis

• Det nuværende marked for konkurrenceudsættelse bliver vurderet på næste side

For at undgå de negative erfaringer, der har resulteret i tidligere hjemtagning, er det 

essentielt, at nedenstående forudsætninger bliver adresseret

Unikke

Forudsætninger
Beskrivelse

Kobling til 

effekter

ORGANISERING: INITIATIV 3 – UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN

Uddannelse 

decentralt

• Kommunerne skal være decentralt organiseret i datafødsel, så de decentrale selv kan indberette data

• Grundet denne decentrale organisering er høj datadisciplin og systemmæssig uddannelse nødvendig

• Lemvig oplevede, at udbuddet betød, at decentrale ledere skulle være mere opmærksomme på at undgå fejl

• Desuden var læren i Lemvig, at man ikke kunne ensrette supporten, da mange små enheder ikke har viden om 

overenskomster etc. De kræver derfor en anden support end enheder med administrative medarbejdere tilknyttet. 

Dette var der ikke taget højde for i udbuddet

Opgavespecificering og 

forudgående 

standardisering 

• Et udbud stiller krav til, at kommunen skal have indsigt i sine væsentlige processer og ressourceallokering på disse. 

Derefter kan det besluttes, hvilke opgaver den vil sende til udbud og til hvilken pris. Hele processen skal være tænkt 

igennem fx ift. ansvarsfordeling og opgavesnit. Lignende erfaringer er gjort fra Statens Administration og Udbetaling 

Danmark ift. at samle opgavevaretagelsen fra flere institutioner

• Idet en centralisering internt i kommunen kan sikre mere ensartet og dermed overskuelig opgavevaretagelse, vil det 

være nemmere at udbyde lønadministration for i forvejen centraliserede kommuner

• Derfor bør lønadministrationen kortlægges, standardiseres og muligvis samles, før den udbydes

Kr.

Rammer for 

samarbejde

• De kontraktuelle samarbejdsrammer skal sættes efter bedste praksis og etableres fra start

• Dette inkluderer, at processer bliver tilstrækkeligt detaljeret, men også at fleksibilitet bliver indarbejdet i aftale og 

prissætning, at klausuler bliver indarbejdet for profitdeling ved innovation og automatisering, og at overdragelsen er 

metodisk for store kommuner

• Der skal ydermere være rummelighed i kontrakten til løbende at redefinere opgaverne 

• Greve udspecificerede en driftsplan for opgaverne samt snitfladen mellem kommunen og lønadministrator, hvilket 

giver et solidt grundlag for et samarbejde. Ændringer i opgavevaretagelsen godkendes af en styregruppe for udbuddet

Kr.

Uddybes på næste side

Sundt marked for 

konkurrence-

udsættelse

• Faldet i efterspørgslen efter privat opgavevaretagelse har reduceret antallet af leverandører og dermed konkurrencen

• Dette mindsker incitamentet til at udføre opgaven omkostningseffektivt og kan underminere det økonomiske potentiale 

ved udbud

Kr.

Kilder: Interviews med udbydere (Silkeborg Data, KMD, Azets); Cases og benchmarkingdata fra private sektor; 2013 rapport for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde; Erfaringer fra case-kommuner.
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Den faldende efterspørgsel fra kommunerne stiller overordnet spørgsmålstegn ved 

opfyldelse af forudsætningen om et sundt udbudsmarked

• Markedet for udbud af lønadministration for kommuner startede ud fra en dagsorden omkring effektivisering og automatisering i 1999. I 2003 bød 6 leverandører på 

udbuddet i Frederiksberg

• Siden da er antallet af leverandører dog faldet, primært fordi efterspørgslen fra kommunerne har været nedadgående. I dag varetager Azets lønadministration for to 

kommuner, KMD varetager for en kommune med kontraktudløb i 2017, mens Silkeborg Data ikke varetager opgaven for nogen kommuner

• Der er flere andre virksomheder, der tilbyder lønadministration til private virksomheder, men ingen af disse har budt på kommunale administrationsopgaver

Azets

• Azets tilbyder lønadministration til 

kommunerne, uafhængigt af IT-system

• Mulige ydelser inkluderer: lønadministration, 

personaleadministration, fraværshåndtering, 

administration af tjenestemandspension, 

bogføringsopgaver- og afstemninger, 

årsafslutning og revision, projektarbejde m.m.

• Azets varetager pt. lønadministrationen for 

Frederiksberg og Greve

KMD

• KMD tilbyder at varetage 

lønadministrationen, ikke 

økonomiadministration, 

betinget af at kommunen 

benytter OPUS

• KMD varetager p.t 

lønadministrationen for 

Aarhus med stop i 2017

• KMD nedlagde i 2017 de 

facto sin BPO afdeling for 

det offentlige

Silkeborg Data

• Silkeborg Data 

tilbyder 

lønadministration til 

kommuner, der 

benytter deres 

system

• Silkeborg Data har 

budt på opgaver, 

men endnu ikke 

vundet en

?

ORGANISERING: INITIATIV 3 – UDBUD AF LØNADMINISTRATIONEN

Efter 2017

Kun Azets

varetager 

lønadministration 

for kommuner

2016: Én af 

leverandørerne lukker de 

facto sin offentlige BPO 

(procesejer) afdeling 

grundet manglende 

efterspørgsel fra 

kommunerne

2009: 

Albertslund og 

Lemvig modtager 

kun 2 tilbud; en 

trend, der 

fortsætter 

fremadrettet

2003: 

6 leverandører 

byder 

på løn-

administration i 

Frederiksberg 

1999: Markedet for 

offentlig udbud 

af lønadministration 

tog udgangspunkt i en 

dagsorden om 

effektivisering og 

automatisering

Historikken for udbudsmarkedet for kommunal lønadministration viser en faldende efterspørgsel

Situationen for markedsaktører er, at der efter 2017 kun er én leverandør, der varetager lønadministration for kommuner

• Efterspørgslen efter 

privat opgave-

varetagelse af 

lønadministration 

blandt kommunerne 

har været faldende 

over årene

• Markedet for udbud 

af kommunal 

lønadministration er 

på den baggrund 

delvist under 

afvikling

• Begrænset 

konkurrence mellem 

få leverandører kan 

mindske de positive 

effekter ved at 

udbyde 

?

Kilde: Teamanalyse; Visma.dk; Kmd.dk; Silkeborgdata.dk; 2013 rapport for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde
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De syv initiativer indenfor automatisering placeres i tre overordnede kategorier med forskellige 

karakteristika inden for to akser

• Under kategorierne digitalisering af indberetning og behandling af data samt robot proces automatisering er der identificeret hhv. 3 og 4 initiativer. Disse vil blive 

beskrevet med specifikke fordele, ulemper og forudsætninger

• Derudover beskrives muligheden for at benytte kunstig intelligens, omend der ikke er identificeret konkrete initiativer inden for denne kategori

• De tre automatiseringskategorier varierer på graden af automatisering samt den teknologiske modenhed. Teknologisk modenhed refererer til, hvor udviklet en 

teknologi er. En umoden teknologi kræver yderlige investering i udvikling, omfatte større usikkerhed og tage længere tid at implementere

AUTOMATISERING: INTRODUKTION

Automatiseringskategorierne karakteriseres af en stigende grad af automatisering og faldende teknologisk modenhed. 

Initiativ 1-3 blev beskrevet under organisering, hvorfor nummeringen nedenfor starter med 4 

7
Delvis automatisering af faktura 

kontering via betalingsplaner 

(Roskilde Kommune)

Automatisk afstemning 

(Statens Administration)

Systemunderstøttet ledelsestilsyn

(Lyngby-Taarbæk og Ringkøbing-

Skjern Kommune)

Systemintegration ved robotter (RPA)

(Københavns Kommune)

8

Ingen konkrete initiativer men 

erfaringer fra den private sektor med 

bl.a. fuld automatisering af faktura 

kontering ved maskinlæring 

4
Digitalisering af time- og 

fraværsregistrering 

(Aalborg og Favrskov Kommune)

Digitalisering af ændringer i stamdata 

(Aalborg og Favrskov Kommune)

Kompatible IT-systemer

(Lemvig og Tønder Kommune)

5

Kunstig intelligens (AI)

uddybes på side 146-148

Robot proces automatisering (RPA)

uddybes på side 124-127

Digitalisering af indberetning og 

behandling af data

uddybes på side 105-108

Teknologisk modenhed 
Automatiseringsgrad 
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Den konceptuelle afvejning mellem automatiseringsgrad og teknologisk modenhed har 

konsekvenser for effekterne og forudsætningerne af initiativer

• Automatisering af administrative processer er et relativt nyt fænomen og baserer sig på nyere teknologier som RPA samt, i det spæde stadie, kunstig intelligens

• Nyere og mindre udviklede teknologier tillader ofte en højere grad af automatisering, men da disse ikke har eksisteret i lang tid, kan de også konstateres relativt 

umodne. Dette har betydning for implementeringen af værktøjerne

• Afvejningen mellem automatiseringsgrad og teknologisk modenhed ses på tværs af de tre overordnede kategorier fra foregående side, hvor digitalisering er 

væsentlig mere moden end robot proces automatisering, som igen er relativt mere moden end kunstig intelligens

• Samtidig ses afvejningen indenfor de enkelte initiativer, hvor det mange steder er teoretisk muligt med en meget høj grad af automatisering (fx. 100% automatisering 

af fakturakontering), men hvor nuværende løsninger kun kan automatisere dele heraf

• På længere sigt vil der være større mulighed for at automatisere administrative processer, når robot teknologi og kunstig intelligens udvikles

AUTOMATISERING: INTRODUKTION

Teknologisk modenhedAutomatiseringsgrad

Beskrivelse

• Automatiseringsgraden indikerer, i hvor stor grad teknologien kan 

erstatte, dvs. automatisere, manuelle opgaver

• De tre kategorier ligger på et kontinuum som vist nedenfor

• Den teknologiske modenhed refererer til, hvor udviklet en teknologi 

er, da dette har implikationer for timingen af teknologiens potentiale, 

samt udviklingsbehovet

• Automatisering af administrative processer er muliggjort af nyere 

teknologier, og en større automatiseringsgrad er derfor ofte præget 

af større teknologisk umodenhed

• En moden teknologi har fået de største usikkerheder afklaret 

og bliver tilbudt i forskellige former og af flere leverandører

• Der sker løbende udviklingsarbejde på en moden teknologi, 

men dette sker i små gradvise trin

• Som en ny teknologi udvikles stiger modenheden, hvilket 

betyder, at flere usikkerheder er afklarede, flere applikationer 

kommer frem, og implementérbarheden stiger

• Det bliver langsomt muligt at købe færdigbyggede løsninger 

fra leverandører uden at skulle udvikle selv

• En umoden teknologi vil kræve yderlige investering i udvikling, 

omfatte større usikkerhed og tage længere tid at implementere

• Ved umoden teknologi skal man oftest selv tage del i at udvikle 

applikationerne og føre teknologien videre – der er få, hvis 

ingen, "off-the-shelf"1 løsninger

• En lav grad af automatisering betyder, at ingen hele opgaver 

automatiseres

• Systemer vil her automatisere små delopgaver og generelt 

gøre arbejdet nemmere ved at begrænse valgmuligheder eller 

automatisk udfylde information fra andre databaser

• En medium grad af automatisering betyder, at forudsigelige 

og regelbaserede opgaver kan erstattes, men uden fleksibilitet 

for unikke tilfælde eller ændrede omgivelser

• Et menneske udspecificerer præcist, hvad robotten skal lave, 

og må derfor manuelt justere for hver ny situation

• En høj grad af automatisering kan erstatte menneskelig 

involvering i administrative processer, så der kun skal 

anvendes begrænsede medarbejderressourcer på at overvåge 

og kontrollere, at opgaven er udført korrekt
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1. "Off-the-shelf" refererer til løsninger, som er blevet udviklet og kan købes. KMD OPUS er et eksempel på en løsning, der er udviklet og kan tilkøbes og integreres med lidt udviklingsarbejde
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Potentialet ved forskellige automatiseringshåndtag er særligt stort for de største organisationer, 

hvor mange sager kan løses automatisk

• Høje investerings- og faste omkostninger i vedligeholdelse af systemer kan gøre automatisering relativt uattraktivt for små og mellemstore kommuner

• Der vil dog blive udviklet "off-the-shelf"1 produkter af leverandører som gør, at mindre kommuner kan opnå en grad af automatisering – fx KMD betalingsplaner

• Ved "automatiseret drift" refereres primært til automatisering ved robotter (RPA) og kunstig intelligens

AUTOMATISERING: INTRODUKTION

Faste og investeringsomkostninger ved 

automatiseret drift er betydeligt højere...

...men den marginale omkostning ved større 

volumen er næsten ikke-eksisterende...

...derfor kræver automatisering volumen, før 

besparelsespotentialet er realiseret

Manuel

Drift

Automatiseret

Drift

Manuel

Drift

Automatiseret

Drift

Fordel ved manuel 

drift

Fordel ved 

automatiseret drift

Totale 

enhedsomkostninger

Antal ydelser

Marginale omkostningerFaste/investeringsomkostninger

• Robotter og kunstig intelligens kræver styring, 

vedligeholdelse, og videreudvikling, som ikke er 

afhængigt af den opgavevolumen, robotterne 

varetager. Omkostningerne er derfor 

overvejende faste

• Da robotter og kunstig intelligens er mindre 

modne automatiseringskategorier, er der få "off-

the-shelf"1 løsninger, og disse skal i stedet 

udvikles fra bunden, hvilket kræver høje 

opstarts-/udviklingsomkostninger. Da 

investeringsomkostninger ofte bliver afskrevet 

over længere tid og ikke er afhængigt af 

volumen, bliver de her betragtet sammen med 

faste omkostninger

• Den forskellige omkostningsblanding ved 

automatiseret drift gør løsningerne skalérbare 

og tillader potentiale ved stordrift, da de 

automatiserede systemer kan udføre opgaver 

for en større mængde medarbejdere uden 

ekstra marginale omkostninger

• Der forventes at være størst potentiale ved de 

mest centraliserede organisationsformer; dvs. 

store kommuner, tværkommunalt samarbejde og 

udbud. Dog vil potentialet, i mindre grad, også 

være til stede for små og mellemstore 

kommuner

• Ved egen udvikling af robotter er de marginale 

omkostninger ved ekstra volumen praktisk nul, 

da et automatiseret system kan køre store 

mængder opgaver uden at skulle udbygges

• Ved købte løsninger kan prisen dog være 

licensbaseret, hvilket kan gøre, at den fluktuerer 

med størrelse – dvs. er marginal (derfor der er 

en stiplet linje i ovenstående). Denne 

omkostning vil dog fortsat være lavere end ved 

manuel drift, da prisen bliver sat efter tilføjet 

værdi, og skal kunne afbalancere de højere 

vedligeholdelses-omkostninger

• Marginale omkostninger ved manuel drift er 

lønninger, og der skal hyres flere medarbejdere 

ved større opgaver – trods stordriftsfordele

ILLUSTRATIV
ILLUSTRATIV ILLUSTRATIV

Automatiseret drift

Manuel drift

Foretrukken drift

1. "Off-the-shelf" referer til løsninger som er blevet udviklet og dermed blot kan købes. KMD's fakturaplaner er et eksempel på en RPA løsning, der allerede er udviklet kan tilkøbes OPUS systemet
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...og bliver fx. brugt i Aalborg Kommune til at digitalisere 

ændringer i stamdata

Digitalisering af indberetning og behandling af data kan gøre 

arbejdet lettere og medarbejderne mere produktive...

Digitalisering af indberetning og behandling af data gør datafødslen nemmere, fjerner 

dobbelttastning, og henter automatisk data fra andre systemer som CPR-registeret

Denne kategori omfatter digitaliseringsinitiativer og systemer, der 

optimerer processen og gør det manuelle arbejde lettere, men ikke direkte 

fjerner det manuelle arbejde

Dette kan fx være:

• Digitalisering af datafødsel men med nødvendig manuel 

efterbehandling af data

• Harmonisering af IT-systemer, så dobbelttastning fjernes

• IT-systemer, der gør indtastningsarbejdet nemmere ved 

fx at begrænse overenskomstkategorierne, der 

kan vælges imellem ved oprettelse af medarbejder

• Let automatisering af delopgaver som fx automatisk at 

hente personoplysninger fra CPR-registeret

• Nedenstående detaljerer digitalisering af indberetning og behandling af data samt argumenterer for dens placering på de to akser beskrevet på side 102

• Denne beskrivelse er, jf. side 101, knyttet til initiativ 4, 5 og 6

Automatiseringsgrad Teknologisk modenhed

• Den ovenstående definition implicerer en lav 

automatiseringsgrad

• Det skyldes, at der kun er tale om digitalisering af delopgaver for 

fx at undgå dobbelttastning eller indhente oplysninger fra en 

anden database, og dermed ikke fjerne processen helt

• Da der her refereres til helt basale indberetningssystemer er den 

teknologiske modenhed høj: Mange af disse systemer har været 

på markedet i flere år og bliver tilbudt i forskellige versioner af 

leverandører som KMD og Silkeborg Data

• Der sker dog kontinuerligt udviklingsarbejde på disse systemer 

for at gøre dem smartere og mere brugervenlige
Lav Høj

I Aalborg hjælper systemet med registrering af ændringer i medarbejder-

stamdata, så lederen og den økonomiansvarlige registrerer data direkte i 

lønsystemet i stedet for at benytte papir eller elektroniske blanketter

Ledere og økonomiansvarlige kan oprette en ny medarbejder direkte i 

lønsystemet, så:

• den økonomiansvarlige og/eller centraladministrationen undgår 

dobbelttastning, og

• data der indtastes manuelt mindskes og forsimples, idet systemet 

automatisk kan udfylde visse elementer

Ved dataindtastning får brugeren hjælp fra systemet til: 

• persondata fra CPR-registeret (udfyldes)

• overenskomst – hvor brugeren får system-

mæssig hjælp til det rigtige valg

AUTOMATISERING: DIGITALISERING AF INDBERETNING OG BEHANDLING AF DATA

Kilder: Teamanalyse; Case-kommune interviews
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Digitalisering af indberetning og behandling af data indebærer en række positive og 

negative effekter, som kan styrkes eller mindskes ved opfyldelse af forudsætninger

Effekter

• Effekterne og forudsætningerne ved digitalisering bliver opgjort ift. økonomisk potentiale, kvalitet og robusthed samt en anden kategori

• Forudsætninger kan være både styrkende, dvs. forudsætninger der er nødvendige for at opnå de positive effekter, eller mitigerende, dvs. forudsætninger 

nødvendige for at begrænse de negative effekter. Forudsætningerne bliver uddybet på næste side

Positive

AUTOMATISERING: DIGITALISERING AF INDBERETNING OG BEHANDLING AF DATA

Negative Forudsætninger

Økonomisk 

potentiale

Kr.

Omkostningsbesparelse ved reducering af tid brugt:

• Formålet ved løsningerne er ofte at gøre arbejdet 

nemmere ved at automatisere dele af løsningen eller 

afgrænse valgmuligheder ved indtastning

• Dette nedsætter tiden brugt på enkelte opgaver, 

hvilket i nogle tilfælde reducerer tid brugt og frigør tid 

til øvrige opgaver. I andre tilfælde reduceres tid 

brugt til en grad, at antal ansatte kan reduceres, 

hvoraf der er en økonomisk effekt

• Der vil være investeringsomkostninger, som favner 

både indkøb af IT inkl. licenser, samt omkostningerne 

til opsættelse som inkluderer træning, kortsigtet lavere 

produktivitet, mm. 

• Ledelsesfokus

• Lettere behandling, delautomatisering og afgrænsede 

muligheder ved indtastning kan lede til en højere 

kvalitet

• Dette underbygges af kortlægningen af kvalitet i 

lønopgaven (s. 33) samt i bogholderiopgaven (s. 48)
Kvalitet

• Hvis systemet er for komplekst eller forkert 

implementeret, kan det resultere i potentielt flere fejl

• Uddannelse og

løbende vejledning af 

brugere

• Da IT-systemer ofte letter og fjerner ekspertise fra 

opgaver hos specielt de decentrale, sænkes det 

nødvendige uddannelses- og kompetence niveau 

indenfor det løn og regnskabsfaglige på sigt, hvilket 

øger robustheden
Robusthed

• Der vil være et højere krav om IT kompetencer hos 

medarbejdere, hvilket på kort sigt kan gøre 

understøttelsen af systemet afhængigt af flere 

personer

• Uddannelse og

løbende vejledning af 

brugere

• Brug af fastlagte systemer kræver vedligeholdelse af 

standarder, da systemet ikke accepterer input, som 

ikke overholder standardenAnden

? • Implementeringen af nye systemer kan skabe 

frustration, og kan besværliggøre processen for dem, 

der sjældent vil bruge systemet

• Ledelsesfokus

uddybes på næste side
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For at opnå de positive effekter, og mindske de negative, skal en række generelle 

forudsætninger overvejes på tværs af initiativene i denne kategori

• Der er to generelle forudsætninger, som er nødvendige for at opnå en succesfuld implementering af systemer, der digitaliserer indberetning og behandling af data

Forudsætninger Beskrivelse

AUTOMATISERING: DIGITALISERING AF INDBERETNING OG BEHANDLING AF DATA

Kobling til 

effekter

Ledelsesfokus

• Forankring og ejerskab i ledelsen er væsentligt ifm. udrulningen decentralt. Det er erfaringen, at det kræver en central 

udrulningsstrategi at implementere initiativerne decentralt. 

• Involvering af ledelsen er specielt kritisk ved implementering af mere omfattende systemer, da skepsis kan være 

højere ved brugerne

• Da Aalborg udrullede app-løsninger til lønindberetning blev ledelsen i de forskellige forvaltninger involveret i 

drøftelserne omkring udrulningen. Forvaltningerne var herefter selv med til at bestemme, hvor hurtigt og hvornår 

initiativer skulle implementeres i deres forvaltning indenfor en fastsat deadline bestemt centralt 

?Kr.

Uddannelse og 

løbende vejledning 

af brugere

• Ved implementering af nye IT-systemer, som skal lette medarbejdernes arbejde, er uddannelse essentielt for at 

realisere de estimerede effekter. Support linjer kan etableres, så løbende vejledning kan fås efter behov

• Løbende uddannelse og vejledning kan øge både det økonomiske potentiale, kvalitet og robusthed

• Da Aalborg udrullede app-løsninger til lønindberetning blev sekretærerne udlært i systemet gennem et 

introduktionsmøde samt et opfølgningsmøde med det centrale lønkontor. Herefter var sekretærerne ansvarlige for at 

udlære decentrale medarbejdere. Konkret blev der afholdt fællesmøder, hvor medarbejderne medbragte NEM-ID og 

blev oprettet som brugere i systemet

• Dette blev suppleret af erfaringsgrupper, hvor der er repræsentanter fra de store forvaltningsmæssige områder, 

vejledninger på intranet ift. hvordan indtastningerne foretages, og opfølgninger i nyhedsbreve til de decentrale 

medarbejdere bl.a. når der sker forandringer i systemet

• I Roskilde Kommune blev oprettelsen af betalingsplaner på daginstitutionsområdet foretaget centralt i de første to 

måneder. Derefter overtog de decentrale enheder selv oprettelsen. Uddannelsen af de decentrale mararbejdere fandt 

primært sted via vejledninger og telefonisk support
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Konkret fremgår tre initiativer fra interviews med case-kommunerne

Initiativ Beskrivelse Cases

• Nedenfor vises de tre initiativer, der er identificeret under digitalisering af indberetning og behandling af data

• Disse uddybes på de efterfølgende sider

AUTOMATISERING: DIGITALISERING AF INDBERETNING OG BEHANDLING AF DATA

Økonomisk 

potentiale

Indberetning af timer, fravær og befordring sker direkte i systemet i stedet for at

benytte papir eller elektroniske blanketter, hvilket:

• Simplificerer processen ved at fjerne procestrin

• Fjerner dobbelttastning ved at indtaste direkte i systemet

4
Digitalisering af time- og 

fraværsregistrering

• 5 minutter pr. 

lønindberetning

5
Digitalisering af ændringer 

i stamdata

Ændringer af medarbejderstamdata sker direkte i systemet i stedet for at

benytte papir eller elektroniske blanketter, hvilket:

• Simplificerer processen ved at afgrænse valgmulighederne ved indtastning 

af fx overenskomster 

• Fjerner dobbelttastning ved at indtaste direkte i systemet

• Tillader automatisering af delindtastninger som persondata ved at hente 

disse fra andre databaser som CPR-registeret 

• 10 minutter pr. 

ansættelse af 

medarbejder

• 5-7 minutter pr. 

ændring i 

stamdata

6 Kompatible IT-systemer

• Tidsbesparelse 

decentralt, idet 

dobbelttastning 

undgås

Ved at benytte IT-systemer, der automatisk kan overføre data på tværs af 

systemer, kan decentrale institutioner spare tid ved at undgå 

dobbelttastninger (fx via vagtplansystem og lønsystem). Konkret kan dette 

enten opnås ved:

• At benytte samme leverandør til IT-systemer

• At kommunen stiller krav til leverandørerne om, at deres respektive IT-

systemer kan tale sammen
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Initiativ 4: Digitalisering af time- og fraværsregistrering kan reducere antallet af 

dobbeltindtastninger og dermed reducere tidsforbrug samt øge kvaliteten

• Kommunale medarbejdere kan registrere data med relevans for lønudbetalingen, 

såsom timer, fravær og befordring1, i) via papirblanketter ii) via elektroniske 

blanketter eller iii) direkte i lønsystemet via en app/PC

• Initiativet er 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

• Der er identificeret flere forskellige måder at digitalisere netop befordring, hvorfor 

disse måder beskrives uddybende i appendiks J

• Økonomisk potentiale: Initiativet mindsker den tid, den decentrale leder/sekretær 

bruger ifm. en indberetning, idet man undgår at skulle dobbeltindtaste 

medarbejderens data fra blanketter ind i lønsystemet

• Kvalitet: Forslaget kan mindske antallet af fejlindtastninger, dels fordi data indtastes 

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

valgmuligheder til indtastningen. Desuden kan korrektheden øges, da systemet sikrer 

udfyldning af relevante felter. Intelligente og automatiske kontroller mindsker 

desuden risikoen for forkerte udbetalinger fx i sygedagpengerefusioner 

• Robusthed: Initiativet påvirker robustheden positivt, idet time- og 

fraværsregistreringerne bliver mindre afhængige af lederens/sekretærens 

indtastninger og godkendelser, således at flaskehalse reduceres

• Anden: Medarbejderen opnår større gennemsigtighed og løbende indblik i sine løn-

og ferie/fraværsoplysninger, hvilket ikke var tilfældet før

Positive effekter (side 113-114)

Beskrivelse af initiativet (side 111-112)

Reduktion i ÅV grundet 5 min 

sparret tid pr. indberetning i 

Aalborg Kommune 

• Pilottestning og vidensdeling: I Aalborg var 2-3 

enheder/institutioner piloter i 2-3 måneder. 

Sekretærer/administrative medarbejdere fra disse var med til at 

videreformidle erfaringer forud for den fulde udrulning

• Ledelsesfokus: Forankring og ejerskab i fagforvaltninger er 

væsentligt ifm. udrulningen decentralt 

• Kulturændring: Den nye arbejdsmetode kan blive mødt med 

en vis skepsis fra visse medarbejdergrupper. Derfor er det 

vigtigt at overbevise dem om, at der ikke er tale om en ny 

opgave, men et nyt værktøj

• Uddannelse og løbende vejledning af brugere: I Aalborg 

blev sekretærer udlært i systemet, og disse var derefter 

ansvarlige for at udlære decentrale medarbejdere. Dette blev 

suppleret af vejledning på intranet, erfaringsgrupper for 

sekretærer samt opfølgninger i nyhedsbreve

• Adgang til PC eller mobil: Den decentrale medarbejder skal 

have adgang til en digital platform

Væsentlige forudsætninger (side 115)

Kr.

• Risiko for driftsnedbrud: Ved den digitale løsning er der en 

sårbarhed ift. systemets driftssikkerhed. Nedbrud sker dog 

sjældent og oftest kun af ½-1 times varighed

• Praktik ved befordringsapp: Sikre at der et ”back-up”-system i 

tilfælde, hvor brugerne glemmer at aktivere app

• Implementeringsomkostninger: Begrænsede 

implementerings- ellers systemmæssige omkostninger. 

Løbende pris er baseret på antal brugere

Negative effekter (side 113-114)

AUTOMATISERING: INITIATIV 4 – DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING

19

ÅV

1.709.260

Min

?

1) Inkluderet er ferie, seniordage, omsorgsdage, barns 1. og 2. sygedag, egen sygdom, raskmelding ved sygdom, kørsel, overarbejde, tillæg for forskudt arbejdstid og tidsregistrering (flextid). 
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Metoder

Digitalisering af time- og fraværsregistrering estimeres at nedbringe tid pr. indberetning 

med cirka 5 min (1/2)

Processen for medarbejderens registrering af timer, overarbejdstimer og feriedage i de tre forskellige indberetningsmetoder

Forbedret ved digitalisering Manuel 

2. Behandling af 

data

3. Eventuel 

efterbehandling

Medarbejderne udfylder en 

papirblanket (som evt. først skal 

printes) med registreringer og 

afleverer til nærmeste leder

Blanketterne 

skal arkiveres i 

fem år, før de 

må smides ud

Registreringerne medfører en 

udbetaling til medarbejderen

A
u

to
m

a
-

ti
s
e
ri

n
g Medarbejderen registrerer sine 

timer, overarbejdstimer, 

feriedage direkte i lønsystem via 

app eller PC

Registreringerne medfører ingen

udbetaling til medarbejderen
Indtastningerne 

arkiveres 

automatisk i 

lønsystemet

Lederen 

godkender digitalt

P
a
p

ir

B
la

n
k
e
tt

e
r

E
le

k
tr

o
n

is
k

Medarbejderen udfylder en 

digital blanket med 

registreringer og sender den til 

lederen

Nærmeste 

leder 

godkender

Blanketterne 

arkiveres af 

leder elektronisk 

Nærmeste leder eller 

økonomimedarbejder 

indtaster informationen i 

lønsystemet

Nærmeste leder eller 

økonomimedarbejder 

indtaster informationen i 

lønsystemet

Nærmeste 

leder 

godkender og 

underskriver

Tids-

difference: 

cirka 5 min 

pr. ind-

beretning 

• Digitalisering af time- og fraværsregistrering påvirker første del af processen for lønudbetaling jf. side 10

• Kommunale 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 indberetningsmetode

• Nedenfor er først beskrevet processen for medarbejderens registrering af timer, overarbejdstimer og feriedage i de tre forskellige indberetningsmetoder. På den 

næste side gennemgås registreringsprocessen for hhv. medarbejderens sygdom samt befordring under de tre metoder

• Processerne er beskrevet separat for at vise ændringerne i de særegne processteps ved indføringen af initiativet 

1. Registrering af data

AUTOMATISERING: INITIATIV 4 – DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING

Kilder: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommune; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.
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Metoder

Digitalisering af time- og fraværsregistrering estimeres at nedbringe tid pr. indberetning 

med cirka 5 min (2/2)

Processen for medarbejderens registrering af sygdom i de tre forskellige indberetningsmetoder

2. Behandling af 

data

3. Eventuel 

efterbehandling

A
u

to
m

a
-

ti
s
e
ri

n
g

Medarbejder ringer til leder og 

melder sig syg

Når medarbejder er rask igen, indberetter man 

selv raskmeldingen via mobil/app eller PC

P
a
p

ir

B
la

n
k
e
tt

e
r

E
le

k
.

Sygemelding 

arkiveres 

elektronisk eller 

i ringbind 

Økonomi-

medarbejder 

indtaster 

informationen i 

lønsystemet

Leder laver 

blanket og 

printer

Tids-

difference: 

cirka 5 min 

pr. ind-

beretning 

• Nedenfor er beskrevet registreringsprocessen for hhv. medarbejderens sygdom samt befordring i de tre forskellige indberetningsmetoder

• Særligt for sygdomsprocessen er, at selve registreringen foretages af lederen for at undgå at pålægge syge medarbejdere at have ansvar for indberetning. Desuden 

giver dette større sikkerhed for, at registreringen bliver foretaget, og at der derved ikke mistes sygdomsrefusion i tilfælde af længerevarende sygdom

1. Registrering af data

Leder indberetter sygemelding 

direkte i lønsystemet

Medarbejder 

ringer til leder 

og melder sig 

syg

Når medarbejder 

er rask, under-

skrives blanket 

og afleveres til 

økonomi-

medarbejder

Økonomi-

medarbejder 

indberetter 

raskmeldingen 

i lønsystemet

Raskmeldingen 

arkiveres og 

makuleres efter 

5 år

A
u

to
m

a
-

ti
s
e
ri

n
g Medarbejder starter 

ruteregistrering på app og ruten 

måles automatisk via GPS

Leder godkender kørslen 

(via mobil eller PC) og 

derved betaling

P
a
p

ir

B
la

n
k
e
tt

e
r

E
le

k
. Leder 

underskriver 

blanketten og 

afleverer til 

økonomi-

medarbejder

Blanketten 

udskrives og 

afleveres til 

lederen

Tids-

difference: 

cirka 5 min 

pr. ind-

beretning 

Efter endt kørsel udfyldes restoplysninger 

som f.eks. mødeformål og om der er tale 

om høj eller lav km takst

Medarbejder finder og 

udfylder blanket med 

diverse oplysninger 

om formålet for 

kørslen mm.

Økonomi-

medarbejder 

indberetter 

kørslen i 

lønsystemet

Blanketten 

arkiveres og 

makuleres efter 

5 år

Processen for medarbejderens registrering af befordring i de tre forskellige indberetningsmetoder

Forbedret ved digitalisering Manuel 

AUTOMATISERING: INITIATIV 4 – DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING

Kilder: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommune; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.
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Initiativet frigiver tid decentralt og har en positiv effekt på effektiviteten, kvalitet og 

robusthed (1/2)

Effekter

• Nedenfor uddybes, hvordan digitaliseringen har ført til en forbedring i lønudbetalingsprocessen ift. økonomisk potentiale. Derudover kobles til negative effekter og 

forudsætninger

Økonomisk 

potentiale

Kr.

• Digitaliseringen sparer tid for den decentrale leder/sekretær, som

undgår at indtaste medarbejderens data fra blanketter ind i lønsystemet. Det 

betyder også, at blanketterne ikke skal arkiveres, samt at godkendelse af 

indberetningen er automatiseret så vidt muligt

• Totalt estimerer Aalborg Kommune, at ledere gennemsnitligt sparer 5 min. 

pr. registrering. I 2016 var der 341.852 time- og fraværsregistreringer i 

Aalborg Kommune

• Digitalisering af kørsels- og fraværsregistreringen medfører også en 

tidsbesparelse for den enkelte medarbejder, da denne kan registrere sine 

data direkte i lønsystemet fra et digitalt medie. Denne tidsbesparelse er ikke

medregnet ovenfor

Positive Negative

Investeringsomkostninger:

• Den løbende pris på at indføre 

initiativet er baseret på en årlig 

pris for hver licens, hvor hver 

licens giver adgang for 50 

brugere

• Aalborg Kommune vurderer, at 

der er tale om en mindre 

investering både ift. at indkøbe 

systemet og at implementere 

dette (herunder tid ifm. 

uddannelse mv.)

Forudsætninger

Generelle forudsætninger:

• Ledelsesfokus

• Uddannelse og 

løbende vejledning af 

brugere

Er uddybet på side 107

AUTOMATISERING: INITIATIV 4 – DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING

5 minutter X 341.852 registreringer
19

ÅVMin

1.709.260

Kilde: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommunes lønadministration; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.
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Initiativet frigiver tid decentralt og har en positiv effekt på effektiviteten, kvalitet og 

robusthed (2/2)

Effekter

• Nedenfor uddybes, hvordan digitaliseringen har ført til en forbedring i lønudbetalingsprocessen ift. kvalitet og robusthed. Derudover kobles til negative effekter og 

forudsætninger

Positive Negative Forudsætninger

• Data skal kun indtastes én gang (modsat flere gange i tidligere proces), 

hvilket mindsker risikoen for fejlindtastninger

• Registrering direkte i lønsystemet betyder, at systemet (i modsætning til 

blanketter) automatisk kan tilpasse valgmulighederne for indtastningen, 

hvilket reducerer fejlindtastninger, samt sikre at medarbejderen udfylder 

alle relevante felter

• Desuden er kontrollen af og påmindelse omkring indberetninger, som 

medfører udgifter for kommunen, bedre (særligt registrering af sygdom)

Kvalitet

Risiko for driftsnedbrud:

• Der skabes en sårbarhed ift. 

systemets driftssikkerhed. Ved 

nedbrud vil det således ikke være 

muligt at foretage indberetninger 

for medarbejderne

• Ofte er disse indberetninger dog 

ikke presserende og nedbrud 

sker sjældent og er oftest kun 

under ½ times varighed

Praktik ved befordringsapp:

• Befordrings-app’en er afhængig 

at, at medarbejderen husker at 

starte og stoppe registreringen 

ifm. kørslen. Derfor er det 

nødvendigt at sikre, at et ”back-

up”-system er til stede i de 

tilfælde, hvor brugerne glemmer 

at aktivere deres app ved turens 

start og afslutning 

Generelle forudsætninger

• Ledelsesfokus 

• Uddannelse og 

løbende vejledning af 

brugere

Unikke forudsætninger 

ved initiativet

• Pilottestning og 

vidensdeling

• Kulturændring

• Adgang til PC eller 

mobil

• Da lederens/sekretærens rolle ift. indtastning fjernes, opstår der i mindre 

grad flaskehalse. Det samme gælder for lederens/sekretærens 

godkendelser, som er reduceret gennem systemet  

• Dermed er der samlet set mindre sårbarhed overfor sygdom blandt ledere og 

sekretærer
Robusthed

• Ingen

AUTOMATISERING: INITIATIV 4 – DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING

Er uddybet på side 107

Uddybes på næste side

Kilde: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommunes lønadministration; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.
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Der er identificeret fem forudsætninger for succesfuld implementering og 

potentialerealisering ved digitalisering af time- og fraværsregistreringen

• De tre unikke forudsætninger for, at en kommune kan opnå forbedringer ved at automatisere time- og fraværsregistreringen er gennemgået nedenfor

AUTOMATISERING: INITIATIV 4 – DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING

Unikke

Forudsætninger
Beskrivelse

Kobling til 

effekter

Pilottestning og 

vidensdeling

• I Aalborg Kommune blev løsningen implementeret successivt i de enkelte forvaltninger. Typisk ved at 2-3 

enheder/institutioner har pilottestet det nye system i en 2-3 måneders prøveperiode 

• Sekretærer/administrative medarbejdere fra pilotenhederne var herefter med til at videreformidle erfaringer til de 

øvrige enheder, hvilket var med til at sikre ejerskab over løsningen

Kulturændring

• Aalborg oplevede, at visse medarbejdergrupper var skeptiske overfor forandringen

• Væsentligt her var det at kommunikere, at overgang fra blanketter til direkte indberetning i lønsystemet via app eller 

mobil ikke betyder en ny opgave for de ansatte, men er et nyt værktøj til at indberette på

• I starten var der mange fejl i indberetningerne, men det er blevet bedre i takt med kultur og læring af systemet

Adgang til PC eller 

mobil

• Systemet kan kun benyttes, hvis den decentrale medarbejder har adgang til en digital platform

• I Aalborg Kommune har man gjort adgang til en PC til et krav, hvorved indberetningen skal ske via Medarbejdernet. 

Omvendt er brugen af app’en pr. mobil eller tablet frivillig

Kilder: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommune; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.



STRUENSEE & CO. 116
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Initiativ 5: Digitalisering af ændringer i medarbejderstamdata

• Ændring af en medarbejders stamdata foretages typisk af medarbejderens nærmeste 

leder/institutionens økonomiansvarlige. Dette kan gøres i) via papirblanketter ii) via 

elektroniske blanketter eller iii) direkte i lønsystemet

• Initiativet er at digitalisere registrering af ændringer i medarbejderstamdata, så 

lederen og den økonomiansvarlige registrerer data direkte i lønsystemet i stedet for 

at benytte papir eller elektroniske blanketter

• Økonomisk potentiale: Initiativet betyder, at ledere og økonomiansvarlige kan 

oprette en ny medarbejder direkte i lønsystemet, så i) den økonomiansvarlige 

og/eller centrale enheder undgår dobbelttastning og ii) data, der skal indtastes 

manuelt mindskes og forsimples, idet systemet automatisk kan udfylde visse 

elementer 

• Kvalitet: Forslaget kan medvirke til øget kvalitet, idet både ledere og 

økonomiansvarlig bliver assisteret i deres indtastninger hvor muligt (fx ved at 

systemet henter data fra CPR-registeret og guider ift. relevant overenskomst), samt 

fordi data indtastes én gang frem for tre gange, hvorved risikoen for fejlindtastninger 

mindskes

• Robusthed: Behovet for specialiseret viden for at kunne udfylde de relevante 

informationer i lønsystemet reduceres, da systemet er intelligent 

Positive effekter (side 119)

Beskrivelse af initiativet (side 118)

EfterFør

-10
Tidsreduktion i minutter pr. 

oprettelse af ny medarbejder 

i Aalborg Kommune

• Ledelsesfokus: Forankring og ejerskab er væsentligt ifm. 

udrulningen decentralt, hvilket Aalborg bl.a. sikrede via 

fællesmøde for alle decentrale ledere

• Uddannelse og løbende vejledning af brugere: I Aalborg 

blev alle decentrale ledere fysisk samlet (50-60 personer af 

gangen), hvor IT-leverandøren forklarede de nye arbejdsgange. 

Herudover afholdtes ugentlige café-møder, hvor lønkonsulenter 

assisterede brugerne, der var løbende support pr. telefon og 

erfaringsgrupper til vidensdeling. Endeligt bliver nyhedsbreve 

udsendt, når der sker forandringer i systemet

• Skabe tillid til systemet og den nye proces: Det er 

væsentligt at skabe tillid til den nye metode. Herunder at der er 

andre, som tager over ved næste processtep, og at den 

indtastede data går direkte i lønsystemet

Forudsætninger og implementeringserfaringer (side 120)

Kr.

• IT-investering: Der er omkostninger forbundet med at investere 

i et nyt lønsystem, hvis det er påkrævet. Det kan dog også være 

en mulighed at opdatere det nuværende IT-system

• Tidsmæssig investering: Det er en tidsmæssig investering at 

indføre det nye lønsystem. Fx skulle 1200-1300 brugere 

uddannes i Aalborg 

Negative effekter (side 119)

AUTOMATISERING: INITIATIV 5 – DIGITALISERING AF ÆNDRINGER I MEDARBEJDERSTAMDATA

Kilder: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommune; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.



STRUENSEE & CO. 118

Digitalisering af ændring i medarbejderstamdata er et initiativ for kommuner, der bruger 

papirblanketter eller elektroniske blanketter

Processen for oprettelse af nye medarbejdere i lønsystemet med og uden automatiseret system

Forbedret ved digitalisering Manuel 

2. Registrering af løn m.m.

D
ig

it
a
li
s
e
ri

n
g Økonomiansvarlig1

samler 

informationer på 

papir eller trækker 

fra 

rekrutteringssystem

B
la

n
k
e
tt

e
r

Tids-

difference: 

cirka 10 

min pr. ind-

beretning 

1. Registrering af persondata

• Digitalisering af ændring i medarbejderstamdata påvirker de første to trin i processen for oprettelse af en ny medarbejder

• Nedenfor er processen ved oprettelse af en ny medarbejder beskrevet ved hhv. digitalisering og ved brug af blanketter (enten digitale eller papir). Hvis en kommunes 

arbejdsgang for processen involverer enten papir eller digitale blanketter, vil processen kunne forbedres ved digitalisering

Økonomiansvarlig 

indtaster data direkte i 

lønsystemet, hvorefter 

systemet selv finder 

persondata i CPR-

registeret

• Indberetning af persondata (navn og CPR-

nummer) for den nye medarbejder, time- eller 

månedslønnet, stillingsniveau

• Kontrol og godkendelse af 

indberetning i lønsystem

• Registrering af stilling, overenskomst, 

pensionsordning, lønsats, eventuelle individuelle 

lønaftaler, sammenligning med forhandlet løn og 

dannelse af ansættelsesbrev

Økonomiansvarlig 

indtaster data direkte 

i lønsystemet, 

hvorefter systemet 

guider til udfyldelse 

af overenskomst

Ansættelsesbrev 

generes i lønsystem ud 

fra fast skabelon, og 

sendes til 

medarbejderen (e-

boks) 

Central lønkonsulent 

kontrollerer og 

godkender indtastede 

oplysninger, hvorefter 

medarbejderen 

automatisk får løn

3. Kontrol af registrering 

og oprettelse i lønsystem

Økonomiansvarlig 

samler øvrige 

informationer på papir 

eller trækkes fra 

rekrutteringssystem

Økonomiansvarlig 

tilføjer disse data i 

blanketten

Økonomiansvarlig 

udarbejder et 

ansættelsesbrev 

manuelt, som sendes til 

medarbejderen

Central lønkonsulent 

indtaster informationen 

fra blanketten i 

lønsystemet.

Indtastningerne 

godkendes af en anden 

medarbejder, hvorefter 

medarbejderen får løn

Leder udfylder en 

blanket (papir eller 

digitalt) med 

information om den 

nye medarbejder og 

sender blanketten 

pr. mail til 

økonomiansvarlig

Den samme data indtastes tre gange ifm. oprettelsesprocessen – og skulle derudover indtastes ifm. 

journalisering på personalesagen i kommunens ESDH løsning

Blanketten arkiveres i 

fem år

AUTOMATISERING: INITIATIV 5 – DIGITALISERING AF ÆNDRINGER I MEDARBEJDERSTAMDATA

1) Enten nærmeste leder, sekretær, økonomimedarbejder eller personalekonsulent.

Kilder: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommune; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.
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Digitalisering af ændringer i medarbejderstamdata frigiver tid decentralt og 

centralt og har en positiv effekt på kvalitet og robusthed

Effekter

• Nedenfor uddybes, hvordan digitaliseringen har ført til en forbedring i lønudbetalingsprocessen på de tre parametre økonomisk potentiale, kvalitet og robusthed. 

Derudover kobles til negative effekter og forudsætninger

Økonomisk 

potentiale

Kr.

• Reduktionen fra tre til én indtastning af data ifm. oprettelsen af en ny 

medarbejder i lønsystemet sparer tid. Desuden bliver visse dele af data 

automatisk udfyldt af systemet (såsom persondata), hvilket også reducerer 

indtastningstiden

• Totalt estimerer Aalborg, at de decentralt gennemsnitligt sparer 10 min. pr. 

oprettelse af ny medarbejder samt 5-7 min. pr. ændring i stamdata. I 2016 

blev der oprettet 11.218 medarbejdere i lønsystemet samt foretaget 15.667 

stamdataændringer 

10 minutter x 11.218 medarbejderoprettelse

+ 6 minutter x 15.667 stamdataændringer

• En afgørende faktor for potentialet ved initiativet er antallet af oprettelser i 

lønsystemet, hvor der er mange ændringer i medarbejdernes stamdata

• Desuden afhænger potentialet af antallet af dobbeltindtastninger i processen 

med blanketter

• Den økonomiansvarlige bliver assisteret i indtastningen hvor muligt (fx ved at 

systemet henter data fra CPR-registeret og guider til relevant overenskomst), 

hvorved antallet af fejl alt andet lige reduceres

• Data skal kun indtastes én gang frem for flere gang, hvorved risikoen for 

fejlindtastninger mindskes
Kvalitet

• Fordi lønsystemet automatisk hjælper med at udfylde oplysninger, er behovet 

for specialiseret viden i den decentrale opgavevaretagelse mindsket

• Dette gør det nemt at udlære nye brugere i systemet, og muligt for en anden 

medarbejder at overtage opgaver fx i tilfælde af uventet fraværRobusthed

Positive

AUTOMATISERING: INITIATIV 5 – DIGITALISERING AF ÆNDRINGER I MEDARBEJDERSTAMDATA

Negative

Implementeringsomkostninger:

• Der er visse 

implementeringsomkostninger 

ved initiativet i en begrænset 

periode. Aalborg Kommune 

skulle fx uddanne 1200-1300 

decentrale brugere. I opstarten 

kan produktiviteten potentielt 

set falde

• Disse opstartsomkostninger 

må dog betragtes som en 

investering, da potentialet 

decentralt på sigt bør overstige 

det kortsigtede ressourcetræk 

ved uddannelsesaktiviteter

• Ingen

• Ingen

Forudsætninger

ÅV

2,3

Min

206.182,0 Generelle forudsætninger

• Ledelsesfokus 

• Uddannelse og 

løbende vejledning af 

brugere

Unikke forudsætninger 

ved initiativet

• Skabe tillid til systemet 

og den nye proces

• Decentral organisering

Er uddybet på side 107

Uddybes på næste side

Kilde: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommunes lønadministration; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.



STRUENSEE & CO. 120

• De to unikke forudsætninger for, at en kommune kan opnå forbedringer ved at automatisere time- og fraværsregistrering er gennemgået nedenfor

Der er identificeret to unikke forudsætninger for succesfuld implementering og 

potentialerealisering ved digitalisering af ændringer i medarbejderstamdata

Unikke

Forudsætninger
Beskrivelse

Skabe tillid til systemet 

og den nye proces

• Det er væsentligt at skabe tillid blandt de decentrale brugere af lønsystemet ift. den nye procestilgang

• Konkret oplevede Aalborg, at de decentrale medarbejdere skulle have vished om, at der var andre, som tog over ved 

næste processtep. Derudover skulle de vænne sig til at indtaste direkte i lønsystemet

• I Aalborg sørgede man for at understrege, at de decentrale brugere kunne benytte et kommentarfelt, hvis de var i 

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

ville kontrollere deres indtastninger

Decentral organisering

• Forslaget understøtter en decentral opgavehåndtering af lønadministration, idet indtastningen i lønsystemet 

foretages af lederne og de økonomiansvarlige på de kommunale institutioner

• For Aalborg Kommune har det været et bevidst valg at vælge et lønsystem, hvor opgaver relateret til 

lønadministration varetages decentralt hvor ”data fødes”. Det centrale lønadministration fokuserer på support, 

refusionsopgaver og drift (lønkørsler)

Kobling til 

effekter

AUTOMATISERING: INITIATIV 5 – DIGITALISERING AF ÆNDRINGER I MEDARBEJDERSTAMDATA

Kr.

Kilde: Interview med repræsentanter fra Aalborg Kommunes lønadministration; Tilsendt materiale fra Aalborg Kommune; Teamanalyse.
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Initiativ 6: I flere kommuner er det identificeret, at inkompatible IT-systemer trækker

ressourcer – blandt andet grundet dobbelttastning

• 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, særligt mellem løn- vagtplans- og 

økonomisystem samt eventuelle eksterne applikationer som en befordringsapp, er 

derfor identificeret som et forbedringsinitiativ

• Konkret kan kompatible IT-systemer enten opnås ved, at kommunerne vælger at 

bruge samme leverandør til systemer (brug af samme leverandør er ikke 

nødvendigvis en garanti for systemkompatibilitet). Kompatibilitet kan også opnås 

ved, at kommunerne stiller det som et krav ved køb af nye systemer. Det er 

herved op til leverandørerne at sikre, at deres respektive IT-systemer kan tale 

sammen, således at der er mulighed for automatisk dataoverførsel mellem 

systemerne

• De positive effekter samt forudsætningerne for at realisere disse gælder både, 

hvis der benyttes samme leverandør, og hvis der sikres kompatibilitet på tværs af 

leverandører. De negative effekter varierer alt efter, hvilken strategi der benyttes

• Økonomisk potentiale: 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

• Kvalitet: Ved automatisk dataoverførsel sikres, at der ikke sker fejl ved 

genindtastningen af data. 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

Positive effekter

Beskrivelse af initiativet

• Afvejning af kvalitet og tid: Der bør ske en afvejning mellem 

kvaliteten af de systemer, der er kompatible i forhold til den tid, 

der spares ved at have kompatible systemer. For eksempel er 

kompatible IT-systemer mindre relevant, hvis der kun er behov 

for at flytte data mellem systemerne en gang årligt. Dette ses 

for eksempel i for nogle vagtplanssystemer, hvor systemet selv 

sørger for at justere medarbejdernes timeantal i løbet af året, 

således at der kun er behov for at foretage en eventuel 

udbetaling af overarbejde ved årets udgang

Væsentlige forudsætninger

• Risiko for ”monopol”-situation: 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 vil have mulighed for at byde på 

opgaven

• Risiko for systemtekniske problemer: Hvis kompatibilitet af 

IT-systemer sker ved, at leverandøren af dele af systemet 

forpligter sig på, at systemerne kan tale sammen, kan der 

opstå problemer, hvis de andre leverandører ikke er opsatte på 

samarbejdet. Det kan også ske, hvis der er tekniske 

komplikationer forbundet med systemkommunikationen. 

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

Negative effekter

AUTOMATISERING: INITIATIV 6 – KOMPATIBLE IT-SYSTEMER

Kr.

Kilde: Interview med repræsentanter fra Lemvig Kommune
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...og bliver fx. brugt i Aarhus Kommune til at automatisere 

kontering af faste faktura ved KMD's fakturaplanerRPA er regelbaseret software, der erstatter gentagne opgaver...

Robot proces automatisering (RPA) kan anvendes til at automatisere gentagne og 

forudsigelige opgaver

RPA er en software løsning, som kan replikere gentagen menneskelig 

handling på en computer og har adgang til organisationsspecifikke 

applikationer. Automatisering ved robotter kan dermed:

• Efterligne en medarbejders aktiviteter ved at følge samme 

regelbaseret proces som en medarbejder

• Handle uden menneskelig indgriben...

• ...så længe dømmekraft ikke er påkrævet

Automatisering ved robotter har stort kortsigtet potentiale, da det kan 

erstatte menneskelige handlinger uden stort udviklingsarbejde. 

Grundet ulemperne ved RPA og de markante fordele ved kunstig 

intelligens (uddybes på side 146-147) kan RPA blive erstattet af kunstig 

intelligens på lang sigt

• Nedenstående beskriver Robot Proces Automatisering (RPA) samt argumenterer for kategoriens placering på de to akser beskrevet på side 102

Automatiseringsgrad Teknologisk modenhed

• RPA automatiserer hele processer efter opsætning

• Da RPA involverer opsætning af regler og dermed er "dum" 

kræves større vedligeholdelse og oprettelsesarbejde end ved 

Kunstig Intelligens. Derfor er automatiseringsgraden mellem

• Selve teknologien er simpel, moden og udviklet, men 

løsningerne er ikke udbredt. Disse skal udvikles i tæt 

samarbejde med fx. leverandøren, da opstillede regler er 

specifikke til en organisations givne processer. Derfor er 

den teknologiske modenhed vurderet mellemMellem Mellem

I Aarhus Kommune kan man sætte parametre op for en fast faktura, som 

bestemmer konteringen af fakturaen, frekvensen fakturaen kommer i, 

samt den tilladte beløbsvariation fakturaen må have. Alle efterfølgende 

fakturaer bliver automatisk godkendt, betalt og bogført handlinger, der kan 

betegnes som automatisering ved robotter

Faste fakturaer inkluderer forbrugsregninger for fx el og vand, der 

kommer fast og med lidt variation. Aarhus anvendte ikke tidligere PBS til 

dette, da kommunen som udgangspunkt ikke bruger PBS. Fakturaerne 

blev tidligere manuelt konteret og godkendt

Betalingsplaner er nu et "off-the-shelf” produkt hos KMD, men blev 

originalt udviklet i samarbejde mellem KMD og tre kommuner. Hvis 

kommuner har KMD’s system, kan de kontakte dem og tilkøbe modulerne 

(både fakturaplaner og betalingsplaner)

AUTOMATISERING: ROBOT PROCES AUTOMATISERING (RPA)

Kilder: Teamanalyse; interview med Aarhus kommune; Interview med KMD; BCG erfaring.
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Forvaltning og skala har betydning for at realisere de positive effekter og mindske de 

negative ved automatisering ved robotter

Effekter

• Effekter ved robotter bliver opgjort ift. økonomisk potentiale, kvalitet og robusthed samt en ”andet”-kategori og bliver sammenholdt med forudsætninger

• Forudsætninger kan være både styrkende, dvs. forudsætninger der er nødvendige for at opnå de positive effekter, eller mitigerende, dvs. forudsætninger 

nødvendige for at mindske de negative effekter. Forudsætningerne bliver uddybet på næste side

Økonomisk 

potentiale

Kr.

Besparelse ved reduktion af manuelt arbejde

• Da RPA fjerner manuelt arbejde, kan der være en 

økonomisk besparelse ved anvendelse af robotter

• For at denne besparelse materialiseres, skal skala 

være tilstrækkelig for at afdække 

implementeringsomkostninger (se side 70)

• Automatiserede opgaver er fejlfrie, hvis rigtigt sat op, 

hvilket kan forbedre kvaliteten
Kvalitet

• Da robotter kan overtage opgaver, vil mængden af 

manuelle opgaver sænkes, hvilket kan give højere 

robusthedRobusthed

• Skalerbarhed: Da robotterne er relativt uafhængige af 

arbejdsmængden, er der stor fleksibilitet i op- eller 

nedskalering

• Robotter er opsat efter standardiserede processer og 

derfor tvinger brugen af robotter også vedligeholdelse 

af disse processer

Andet

?

Positive

AUTOMATISERING: ROBOT PROCES AUTOMATISERING (RPA)

Negative

• Trods en stor automatiseringsgrad skal der stadig 

være kompetencer til at håndtere undtagelser og 

unikke forekomster

• Større grad af "dum" automatisering kan skabe nye 

opgaver i form af kontrol og afstemning

• Trods færre fejl vil der ved fuld automatisering være 

risiko for, at fejl bliver opdaget senere og deres 

påvirkning dermed når større niveau

• Der er ydermere også større eksponering for fejl ved 

skiftende processer, da dette kræver manuel ændring

• Indførslen af robotter kan medføre et højere krav om 

IT kompetencer hos nuværende medarbejdere

• Disse kompetencer formodes svære at finde i ydre 

provinser og kan derfor have negativ effekt på 

robustheden

• Risiko for at skabe en rigid IT-struktur, hvor det er 

svært at lave ændringer, da disse vil skabe en 

bølgeeffekt på tværs af alle robotter

• RPA kan institutionalisere dårlig praksis, hvis 

processerne ikke er optimerede inden 

automatiseringen

Forudsætninger

• Skala

• Forvaltning

• Forvaltning

• Standardisering og 

harmonisering

• Uddannelse og 

træning

• Forvaltning

• Standardisering og 

harmonisering

uddybes på næste side

Kilder: Interview Statens Administration og opfølgende dokumentering, BCG erfaring.



STRUENSEE & CO. 126

Seks generelle forudsætninger er nødvendige for succesfuld implementering af RPA

• Nedenstående beskrives seks forudsætninger for at opnå en succesfuld implementering af robot automatisering

Forudsætninger Beskrivelse

In-house 

viden

Viden bag processerne og udførelsen af disse skal holdes in-house enten ved dokumentation eller ved medarbejdere, 

selvom opgaverne bliver automatiseret

AUTOMATISERING: ROBOT PROCES AUTOMATISERING (RPA)

Kobling til 

effekter

Skala

Som beskrevet på side 103 vil en overgang til robotbaseret arbejde ændre omkostningsblandingen og involvere en højere 

grad af faste omkostningerne (inkl. afskrevne investeringsomkostninger), hvilket kræver en vis skala for økonomisk 

potentiale. Når først forarbejdet til at automatisere første proces er lavet, vil de efterfølgende blive billigere

Kr.

Standardisering og 

harmonisering

Før RPA kan tage form, er det essentielt, at processer er standardiserede, datakilder er entydige og at sagsbehandlingen 

er regelbaseret. Dette understreges i Udbetaling Danmark, Statens Administration og Københavns Kommune

Opgavens 

egnethed

Opgaver egnet til automatisering ved robotter opfylder følgende karakteristika: (1) regeldrevne med lidt 

undtagelseshåndtering, (2) gentagne back-office processer, (3) ingen menneskelig dømmekraft nødvendig, (4) flere IT-

systemer involveret (RPA ved integration mellem IT-systemer uddybes på side 143), og (5) veldokumenteret og 

standardiserede processer og data

Forvaltning

Anvendelse af robotter kræver korrekt forvaltning og bør ikke implementeres ad hoc:

• Der skal etableres kodekontrol og regelmæssige tests

• Klare regelsæt for, hvordan robotter bliver brugt og kodet skal etableres for at sikre pålidelighed og 

vedligeholdelsesegnethed af robotter (fx fejl opdagelsesregler, dokumentering, måder af behandle felter, mm.)

• Forandringsledelses procedurer på både proces og applikationsniveau skal justeres for at tage robotter i overvejelse 

– alle ændringer i processer og/eller applikationer skal reflekteres i de påvirkede robot koder

• Med nok skala kan der etableres et internt kompetencecenter, som kan vedligeholde robot instrukserne og løbende 

tilføje automatisering af nye processer

?

Kr.

Uddannelse og

træning

Uddannelse og træning af brugerne er nødvendigt, da RPA kræver en vis menneskelig overvågning. Fx har Aarhus 

udarbejdet vejledninger og afholdt workshops. Der er endvidere tilbud om, at man centralt laver analyse af hvilke 

fakturaer, der kan oprettes planer på og efterfølgende opretter, såfremt det ønskes decentralt

Kilder: Interview med Statens Administration; BCG erfaring med RPA i "shared service" centre indenfor regnskab, HR, og kontaktcentre.
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Konkret fremgår fire initiativer omkring robot proces automatisering

Initiativ Beskrivelse Cases

• Efter at have gennemgået generelle fordele, ulemper og forudsætninger ved anvendelse af robot automatisering, vil de næste sider gennemgå fire konkrete 

initiativer

AUTOMATISERING: ROBOT PROCES AUTOMATISERING (RPA)

Økonomisk 

potentiale

Automatisering af godkendelse, kontering, betaling og bogføring af faste 

faktura som fx el og vand, der kommer fast med lidt variation. 

Ved første faktura kan parametre opsættes, der bestemmer fremtidig 

kontering af samme regning, automatisk godkendelse og betaling indenfor 

en vis frekvens og beløbsvariation

7
Automatisering af 

fakturakontering

• 2 minutter pr. 

faktura

8 Automatisk afstemning

Automatisk afstemning af fx e-Indkomst og lønposteringer. Størstedelen af 

posteringerne har stor nok lighed til automatisk at kunne afstemmes, 

hvorefter de få afvigelser kan afstemmes manuelt af en medarbejder

• Fjerner tid, der 

bruges på 

afstemning

9
Systemunderstøttet 

ledelsestilsyn

Robotter kan anvendes til at danne automatiske rapporter, som før blev 

dannet manuelt ved at hente og behandle data fra en række kilder. 

Systemunderstøttet ledelsestilsyn for bogholderi/regnskabsbetaling er et 

eksempel på, hvordan et tilkøb i Lyngby-Taarbæks lønsystem tillader 

automatisk dannelse af ledelsestilsynsrapporter

• Reducerer tid 

centralt brugt på 

dannelse af 

kontrollister samt 

decentralt på  

udfyldelsen af 

disse

10
Systemintegration ved 

robotter

Robotter kan bruges til at overføre data mellem systemer og på den måde 

integrere dem med hinanden. Konkret kopieres medarbejderens tidligere 

arbejdsgang, når data blev hentet fra et system og indtastet i et andet

• Fjerner 

dobbelttastninger 

af fx 

engangstillæg
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Initiativ 7: Automatisering af fakturakontering via faktura- og/eller betalingsplaner 

• Faste elektroniske fakturaer kan automatisk blive konteret, godkendt, 

betalt og bogført gennem indførelse af faktura- eller betalingsplaner. 

Fx er Aarhus, Roskilde, Lemvig og Ringkøbing-Skjern igang med at 

indføre faktura- og/eller betalingsplaner for faste fakturaer. Manuelle 

steps ved behandling af fakturaer udskiftes med en automatisk proces

• 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. PBS sikrer 

således kun rettidig betaling, da fakturaen stadig skal bogføres og 

godkendes i økonomisystemet

• IT-løsningen kan opsættes til automatisk at foretage enten 

konteringen, hvorefter fakturaen manuelt godkendes, eller til også at 

stå for selve godkendelsen efter kriterier opsat i systemet

• Den automatiske genkendelse af fakturaer kan ske via et ordrenum-

mer på fakturaen (fakturaplan) eller ved at koble leverandør, EAN-

nummer og konto sammen (betalingsplan)

• Økonomisk potentiale: Initiativet medfører tidsbesparelse pr. faktu-

ra, når systemet er sat op. I gennemsnit spares cirka 2 min. pr. faktura

• Kvalitet: Antallet af fejl ifm. fakturahåndteringen reduceres, idet 

konteringen defineres i systemet. Desuden nævner Aarhus Kommune, 

at initiativet sikrer rettidig betaling, idet alle steps er automatiserede 

• Robusthed: Der er mindre sårbarhed overfor fx medarbejderafgang 

og sygdom, idet visse manuelle processkridt undgås. Dette er særligt 

relevant, hvor der er én eller få ansatte til at løse disse manuelle 

processkridt, hvilket oftest ses i decentrale enheder

Positive effekter (side 133-134)

Beskrivelse af initiativet (side 130-132)

• Forudgående analysearbejde:

Initiativet kræver et forudgående analysearbejde om:

I. Hvorvidt den automatiske kontering skal sættes op som en fakturaplan via 

et ordrenummer eller som en betalingsplan ved at koble leverandør, EAN-

nummer og konto. Hvis fakturaplan vælges, skal leverandøren kontaktes ift. 

brug af ordrenumre på fakturaen (nye IT-løsninger kan mindske behovet for 

at kontakte leverandøren). Hvis betalingsplan vælges, skal 

overensstemmelse mellem leverandør, EAN-numre og kontering sikres

II. Hvilke fakturaer kan automatiseres, og hvilke parametre skal opstilles for 

automatiseringen (generel kontering, beløbsgrænse for udsving i 

fakturabeløb)

• Processtandardisering: Automatisk kontering kræver en standardiseret 

konteringsproces (se initiativ 11)

• Ledelsesfokus: Det kræver en central udrulningsstrategi at implementere 

automatiseringen decentralt, idet decentrale enheder ikke altid har 

forudsætningerne til at overgå til den automatiserede proces 

• Uddannelse og løbende vejledning af brugere: Der er behov for uddannelse 

centralt og decentralt i opsætning af betalingsplaner

Væsentlige forudsætninger (side 135)

AUTOMATISERING: INITIATIV 7 – AUTOMATISERING AF FAKTURAKONTERING

Kr.

• Barriere for opsætning: Flere kommuner har nævnt, at det kan være en 

barriere at få leverandørerne til at benytte ordrenumre i overensstemmelse 

med, hvordan kommunen ønsker at opsætte sin fakturaplan. Samtidig er det 

ikke altid sikkert, at en faktura fra samme leverandør til et bestemt EAN-

nummer altid skal konteres på samme måde, hvilket er nødvendigt for at 

opsætte en betalingsplan

• Kræver øget opsyn: Automatisk kontering kræver ekstra opmærksomhed ift. 

ændringer i aftaler fx betaler, eller hvis varen ikke leveres. En kommune giver 

udtryk for, at opsætningen af betalingsplaner har ført til øget centralt opsyn

Negative effekter (side 133-134)

Kilder: Interviews med KMD; Interviews i Roskilde, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Aarhus Kommune.
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• Nedenstående figur viser forskellen i fakturahåndtering ifm. indkøb afhængigt af, om processen er automatiseret eller ej

• Brugen af fakturaplaner eller betalingsplaner medfører, at to manuelle trin kan undgås, idet i) kontering og ii) godkendelse kan foregå automatisk

• Initiativet kan således gavne kommuner, der har manuel kontering og/eller godkendelse af fakturaer ifm. faste betalinger

Automatisering af faste elektroniske fakturaer ifm. indkøbsprocessen indebærer, at flere 

manuelle skridt i processen sker automatisk

3. Behandling af data
4. Eventuel 

efterbehandling
1. Datadannelse 2. Registrering af data

Manuel proces

Automatiseret 

proces

Fakturaen registreres i 

økonomisystemet, den 

konteres manuelt og 

sendes til godkendelse

Fakturaen godkendes 

af de relevante 

(afhænger af fakturaen 

og beløbets størrelse)

Der dannes en 

betalingsfil, der evt. 

skal godkendes 

manuelt

Fakturaen registreres i 

økonomisystemet og 

konteres automatisk 

Fakturaen godkendes 

automatisk

Beløbsgrænse for udsving 

i størrelse for faktura er 

overskredet, og manuel 

godkendelse kræves

Fakturaen betales og 

bogføres jævnfør 

konteringen

Fakturaen betales og 

bogføres jævnfør 

konteringen

Automatisk Manuel 

Manuel godkendelse er 

valgt for faktura

Uddybes på næste side 

AUTOMATISERING: INITIATIV 7 – AUTOMATISERING AF FAKTURAKONTERING

Kilder: Interviews med KMD; Interviews i Roskilde og Aarhus Kommune.
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• Nedenfor er beskrevet, hvordan tre forudgående steps sikrer, at håndteringen af den faste faktura fremover vil være fuldt automatiseret, medmindre der specificeres 

krav ift. manuel godkendelse

• Der er på nuværende tidspunkt to måder at opsætte en systemisk genkendelse af fakturaer. De to metoder uddybes på næste side

Opsætningen af automatiseringen sker i tre forudgående steps, hvorefter fakturaen 

fremover vil blive konteret og godkendt automatisk

• Forberedende 

analysearbejde af, hvilke 

fakturaer der kan 

automatiseres i 

institutionerne

• Fastsættelse af 

parametre for 

automatiseringen: i) 

generel kontering (EAN-

nummer samt konto), ii) 

tilladt grænse for udsving 

i størrelse på faktura før 

manuel godkendelse 

påkræves

Beslutning om grad af 

automatisering

1

• Oprettes en fakturaplan, 

benytter systemet 

fakturaens ordrenummer 

til at identificere, hvor 

fakturaen skal konteres

• Oprettes en 

betalingsplan, konteres 

fakturaen ud fra 

leverandøren og EAN-

nummeret

Systemisk genkendelse af  

fakturaerne

2

• For hver fast faktura med 

mulighed for systemisk 

genkendelse, oprettes en 

faktura- eller en 

betalingsplan med de 

specificerede konterings- og 

godkendelsesparametre

• Planen kan være pr. 

leverandør pr. indkøbstype, 

pr. institution, eller mere 

overordnet, som fx pr. 

leverandør pr. institution

• Opsætning af én plan tager 

samme tid som kontering af 

1-2 fakturaer

Opsætning af faktura-

og/eller betalingsplan

3

• Herfra vil den oprettede 

faktura blive genkendt i 

systemet og koblet med 

faktura- eller 

betalingsplanen for 

herefter automatisk at 

blive konteret og 

godkendt, hvis beløbets 

størrelse er indenfor de 

fastsatte grænser for 

udsving 

Automatiseret proces
4

3. Behandling af data
4. Eventuel 

efterbehandling
1. Datadannelse 2. Registrering af data

Uddybes på næste side 

AUTOMATISERING: INITIATIV 7 – AUTOMATISERING AF FAKTURAKONTERING

Kilder: Interviews med KMD; Interviews i Roskilde og Aarhus Kommune.
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Automatisk genkendelse af fakturaer kan opnås på to måder

Fordele og ulemper Metode 

• Nedenfor beskrives de to måder, hvorpå IT-systemer kan opsættes til automatisk at genkende fakturaer

• I Aarhus Kommune er systemet som udgangspunkt 

sat op til at kontere efter ordrenummeret på 

fakturaen, men i betalingsplaner kan der være 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

• 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

Beskrivelse Forudsætninger

Kontakt til leverandøren:

• For at en fakturaplan kan benyttes, 

skal konteringen kunne identificeres 

ud fra ordrenummeret på fakturaen

• Dette kan kræve kontakt til 

leverandøren, og i nogle tilfælde 

villighed fra leverandøren til at ændre 

sin systemopsætning for 

fakturaernes ordrenummer, så de 

passer til den ønskede kontering

Systematisk brug af EAN-numre:

• 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

• Særligt for større institutioner med 

flere disponenter og en detaljeret 

kontoplan, kan indførslen af 

betalingsplaner kræve en ændring i 

kontoplanen og/eller brugen af EAN-

numre

Fordele: 

• Fakturaplaner gør det muligt at 

automatisere fakturaer med en meget 

specifik kontering

Ulemper:

• Leverandørkontakt er tidskrævende, og det 

kan være svært at få leverandøren til at 

ændre sine ordrenumre, hvis der er behov 

for dette

• Pr. lovkrav (i loven om e-fakturaer), skal alle 

leverandører kunne oplyse et ordrenummer 

på fakturaen, men flere kommuner har 

bemærket, at det ikke er alle leverandører, 

hvis system er sat op til det (se initiativ 16)

Fordele:

• Det er muligt at opsætte fakturaplaner 

uden at tage kontakt til leverandørerne

Ulemper:

• For nogle kommuner vil realiseringen af et 

fuldt potentiale ift. automatisering af faste 

fakturaer kræve en forsimpling af 

kontoplanen eller en forøgelse af antallet af 

EAN-numre, den enkelte indkøber benytter

• Der er dårligere mulighed for meget 

specifik kontering ved brug af 

betalingsplaner sammenlignet med 

fakturaplaner

1

Fakturaplan:

Genkendelse 

ud fra 

ordrenummer

2

Betalingsplan:

Genkendelse 

ud fra EAN-

nummer og 

leverandør

AUTOMATISERING: INITIATIV 7 – AUTOMATISERING AF FAKTURAKONTERING
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ForudsætningerEffekter

• Automatisering af fakturakontering via faktura- og/eller betalingsplaner har en række positive effekter både økonomisk, kvalitetsmæssigt og for robustheden. Denne 

side uddyber de økonomiske effekter, mens næste side uddyber effekter på kvalitet og robusthed. Negative effekter og forudsætninger beskrives også

Økonomisk 

potentiale

Kr.

Antal faste elektroniske fakturaer

• I Roskilde estimeres potentialet ved betalingsplaner at være 25-30% efter fuld 

udrulning. Kommunen har pt. oprettet cirka 700 betalingsplaner centralt

• Aarhus Kommune havde oprindeligt en business case på at automatisere cirka 

10% af sine fakturaer, hvilket svarer til cirka. 60.000 fakturaer, eller en årlig 

nettobesparelse på, hvad der svarer til 3,3 ÅV1. I praksis er 18.000 fakturaer 

realiseret det seneste regnskabsår. Det er de decentrale institutioner selv der 

vælger, om de vil automatisere via planer eller ej

Tid pr. faktura samt pr. fakturaplan

• Aarhus oplyser, at der benyttes mellem 2-7 min. pr. manuel fakturahåndtering

• Hver opsætning af en fakturaplan tager i gennemsnit cirka 5 minutter

• KMD og KL har beregnet, at det uden automatiseret kontering koster 200 kr. alt 

inklusiv at behandle en faktura2 

Fordeling af fakturaer mellem leverandører

• De fakturaer, som skal betales oftest (fx ugentligt), har det største potentiale, idet 

break-even ift. omkostninger ved at oprette fakturaplanen pr. faktura opnås først

• De leverandører, som indsender flest fakturaer til kommunen årligt, har med stor 

sandsynlighed også fakturaer, som forekommer flere gange årligt

• For tre pilotkommuner, der deltog i udviklingen af fakturaplaner, kom 25% af alle 

fakturaer fra 7 leverandører, mens 50% af alle fakturaer kom fra cirka 40 

leverandører 3. I Roskilde Kommune står 5-7 leverandører for 25% af alle 

fakturaer, og 25 leverandører sender omkring halvdelen af alle fakturaer. I 

Tønder Kommune er cirka halvdelen af fakturaerne fra de 10 største 

leverandører

Positive Negative

Tidsdrivende implementering:

• Hvis oprettelsen af 

automatiske fakturaplaner 

kræver, at der tages 

kontakt til leverandørerne, 

kan denne proces trække 

mange ressourcer pr. 

opsætning

• Implementeringen af 

betalingsplaner kan også 

være tidskrævende på 

områder, hvor der ikke altid 

er en 1:1 sammenhæng 

mellem EAN-nummer og 

kontering for de faste 

fakturaer

Omkostninger:

• Roskilde Kommune bruger 

et tilkøbssystem til at lave 

automatisk kontering. 

Prisen afhænger af aftalen, 

kommunen har med 

leverandøren af 

økonomisystem

• Forudgående 

analysearbejde

Automatisk kontering af faste fakturaer kan føre til en markant tidsbesparelse for 5-25% af 

kommunernes fakturaer

uddybes på side 135

1: https://www.kmd.dk/indsigter/kmd-opus-oekonomi-i-aarhus-kommune. Beregning af antal ÅV er foretaget ved teamanalyse

2: Interview med Roskilde Kommune

3: https://www.kmd.dk/indsigter/kmd-opus-i-horsens-kommune

Kilder: Interviews med KMD; Interviews med Roskilde, Lyngby-Taarbæk og Aarhus Kommune.
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ForudsætningerEffekter

• Automatisering af fakturakontering via faktura- og/eller betalingsplaner har en række positive effekter både økonomisk, kvalitetsmæssigt og for robustheden. 

Nedenfor beskrives de to sidstnævnte. Negative effekter og forudsætninger beskrives også

• Antallet af fejl ifm. fakturahåndteringen reduceres, idet 

konteringen defineres fast i systemet

• Ifm. indledende analyser af kommunens fakturaer findes der 

ofte fejlkonteringer ift. konto eller EAN-nummer. Når først 

dette er fejlrettet én gang, sikres fremadrettet konsistens i 

konteringen

• Godkendelser bliver et reelt værktøj for økonomistyring, idet 

den økonomiansvarlige kun skal godkende fakturaudsving 

over en fastsat grænse

• Der sikres rettidig betaling, idet samtlige foregående steps er 

automatiseret. I Roskilde Kommune nævnes dette som en 

væsentlig fordel, særligt under ferieperioder, hvor der er 

færre medarbejdere til at varetage opgaverne

Kvalitet

• Mindre sårbarhed overfor fx medarbejderafgang og sygdom 

hos medarbejdere, der normalt foretager kontering og 

godkendelse, idet disse manuelle processkridt undgås 

• Aarhus Kommune nævner dette som særligt relevant, hvor 

én eller få ansatte løser disse manuelle processkridt – ofte 

ved decentrale institutioner

Robusthed

Positive Negative

Mindsker muligheden for detaljeret kontering

• Jo mere detaljeret kontoplan en kommune 

benytter, jo færre faste fakturaer kan konteres 

automatisk. Kommunerne skal derfor lave en 

afvejning mellem detaljeringsgraden af deres 

kontoplaner og potentialet ved automatisk 

kontering af faste fakturaer

Kræver opmærksomhed ved ændringer: 

• Faste faktura- og betalingsplaner kræver ekstra 

opmærksomhed, hvis aftalerne opsiges, der 

sker ændringer i betaleren, eller varen ikke 

leveres

Specialiseret viden til oprettelse:

• Det kræver specialiseret viden ift. oprettelse af 

faktura- og/eller betalingsplaner samt ejerskab 

decentralt for at den fulde effekt ved automatisk 

fakturakontering kan opnås

• Forudgående 

analysearbejde

• Proces-

standardisering 

• Ledelsesfokus

• Uddannelse og 

træning

De ensartede arbejdsgange ved automatisk kontering kan ydermere skabe højere kvalitet 

samt øget robusthed, hvis de decentrale enheder involveres

uddybes på side 135

er uddybet på side 126

Kilder: Interview med Aarhus, Ringkøbing-Skjern og Roskilde Kommune.
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• Der er identificeret tre unikke forudsætninger for, at en kommune kan opnå de gennemgående fordele ved initiativet. Disse er gennemgået nedenfor

En række generelle og væsentlige forudsætninger er identificeret for at opnå de positive 

effekter samt mindske de negative

Unikke

Forudsætninger
Beskrivelse

Forudgående 

analysearbejde

• Der er to væsentlige forudgående steps, som kommunen skal forholde sig til forud for implementeringen af initiativet:

I. Det skal afgøres, 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, og 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. Analyse af, hvilke fakturaer, der kan automatiseres i institutionerne. Desuden skal det fastlægges, hvilke 

parametre, som skal opstilles for automatiseringen. Det gælder generel kontering efter EAN-nummer og 

leverandør, samt fastsættelse af beløbsgrænse for udsving i størrelse på faktura før manuel godkendelse 

påkræves. I Roskilde Kommune er 50 ud af 700 betalingsplaner opsat til automatisk godkendelse

Kobling til 

effekter

Kr.

Ledelsesfokus

• Det er erfaringen, at det kræver en central udrulningsstrategi at implementere automatiseringen decentralt. Dette 

skyldes dels, at decentrale enheder ikke altid har forudsætningerne for at oprette fakturaplanerne selv, og dels at 

decentrale enheder ikke altid har incitamenterne til at overgå til den automatiserede proces 

• Derfor kræver implementeringen, at der er ledelsesfokus på udrulningen – helst både centralt og decentralt – således 

at der skabes by-in i hele kommunen

Proces-

standardisering

• For at kunne opsætte faste betalings- og/eller fakturaplaner, er det vigtigt, at kommunen har standardiseret sin proces 

for fakturakontering. Standardisering af processer beskrives nærmere i initiativ 11

AUTOMATISERING: INITIATIV 7 – AUTOMATISERING AF FAKTURAKONTERING

Kilder: Interview med Aarhus og Roskilde Kommune.
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Initiativ 8: Automatisk afstemning 

• En række afstemningsopgaver sker i varierende grad manuelt i bogholderi og løn, og 

der er derfor et potentiale for at automatisere afstemningsprocessen

• Afstemningsrobotter kan følge medarbejderens typiske afstemningsproces, hvilket ofte 

involverer at trække to separate sæt data og se, om de samme posteringer kan findes 

på begge ved at kigge på beløbssatser, dato, kontering mm. 

• I de tilfælde, hvor der ikke umiddelbart kan dannes et match, bliver posteringen flaget 

og lagt til siden til manuel kontrol. Det vurderes i Aalborg, at 20% af alle afstemninger vil 

kunne blive automatisk afstemt. Potentialet er særligt på finansielle aktiviteter og be-

talingskontroller, mens mellemregningskonti har for høj kompleksitet til automatisering

• Initiativet observeres til dels i København, hvor en robot laver forarbejdet forud for 

afstemning af kasser. I andre kommuner anvendes ADRA match til bankafstemninger, 

KMDs afstemningsrapport samt KMDs system til udligning til mellemregninger

• Økonomisk potentiale: Det økonomiske potentiale ligger i at fjerne den tid, der bruges 

på afstemning. Derfor varierer det økonomiske potentiale efter, hvor lang tid der bruges, 

og hvor stor kommunen er. Der kan derfor forventes en sammenhæng mellem 

kommunens størrelse og den potentielle gevinst ved at indføre tiltaget. Nedenfor er der 

to observationer fra case-kommunerne:

– I Ringkøbing-Skjern bruges der 0,2 ÅV på afstemning i lønkontoret

– I Aalborg er der 3,25 ÅV til afstemning i kommunen og 2,5 ÅV i Center for Finans

– I Statens Administration vurderes det, at de afstemningsopgaver en medarbejder 

bruger 25 minutter på, kan klares af en robot på fire minutter1

• Kvalitet: Da robotter kan gøre afstemning mere udbredt grundet ressourcebesparelsen, 

kan kontrol og kvalitet potentielt øges 

• Robusthed: Da afstemningsrobotter fjerner manuelle arbejdsopgaver, vil kommunen 

umiddelbart være mere robust. Det er dog essentielt, at generelle kompetencer for at 

varetage robotter etableres

Positive effekter (side 139)

Beskrivelse af initiativet (side 138)

Kr. • Skala: Grundet omkostningerne ved opstart og 

vedligeholdelse/forvaltning, kræver robotter en vis skala, før 

opsætningen er rentabel

• Forvaltning: For at undgå fejl ved automatisk afstemning skal 

den rigtige forvaltning etableres, hvilket kan involvere 

kontroller, regelsæt og centralt team med ansvar for 

funktionalitet

• Standardisering og harmonisering: Afstemning skal 

standardiseres, før denne kan automatiseres

• Udannelse og træning: Medarbejdere skal opkvalificeres og 

trænes til at kunne benytte automatik ved robotter og 

undtagelseshåndtere eventuelle afstemningsopgaver

Væsentlige forudsætninger (side 126)

• Omkostninger ved opstart og vedligeholdelse: Både 

opstart og vedligeholdelse af robotter til afstemning kræver 

ressourcer, hvilket bl.a. blev fremhævet af Aalborg Kommune

• Øget kvalitetsrisiko ved forkert opsætning: Hvis robotten 

bliver sat forkert op, vil denne også udføre opgaven forkert. En 

større mængde fejl kan akkumuleres, før dette opdages

• Faldende robusthed ift. kompetencer ved robotter: Hvis 

medarbejderstaben generelt ikke er trænet til at håndtere 

robotter, kan robustheden falde

Negative effekter (side 139)

AUTOMATISERING: INITIATIV 8 – AUTOMATISK AFSTEMNING
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Afstemning er en oplagt administrativ opgave til automatisering ved robotter i både løn og 

bogholderi

• Afstemning er et eksempel på en administrativ opgave med potentiale for automatisering ved robotter grundet dens regelbaserede og tidskrævende natur

• Afstemning finder sted i alle kommuner i særligt bogholderifunktionen, men det varierer i hvor stor grad, da afstemning er relateret til den lokale kontrolpolitik

Matcher 

posteringerne?

Afstemning er oplagt til robotter givet det regelbaserede og 

veldefinerede i opgaven

En lang række afstemningsopgaver sker i varierende grad i bogholderi 

og løn på tværs af kommunerne

Bogholderi Løn

• Momsafstemning

• Årsafstemning

• Bankafstemning

• Kreditorafstemning

• Debitorafstemning

• Afstemning af lønkonti

• Afstemning af 

lønposteringer

• Afstemning af e-

indkomst

• På trods af ovenstående opdeling ligger ansvaret for opgaverne typisk i 

bogholderifunktionen (ikke lønkontoret)

• Dertil kommer afstemningsopgaver i forbindelse med kontrol af 

automatiserede løsninger. Fx vurderer Ringkøbing-Skjern, at nye 

automatiseringsinitiativer som automatisk kontering af feriepenge og 

dagpengerefusioner begge skaber konti, der skal afstemmes

• Mængden af afstemninger varierer på tværs af kommunerne og er 

afhængig af lokale kontrolprocedurer

Automatisering ifm. afstemning observeres til dels i København, mens 

Statens Administration er ved at implementere robotter

• Lyngby-Taarbæk har udviklet excel-makroer, hvilket kan lette, men ikke 

fjerne opgaven. København har én robot, der laver rutinemæssigt 

forberedende arbejde (samling af dokumentation) forud for afstemning af 

kasser

• Aalborg Kommune nævner afstemning som et område, hvor robotter kan 

have potentiale, men kommunen har ikke selv udviklet noget

• Statens Administration tager de første robotter til afstemninger i brug i april 

måned – med ønske om at udbrede dette markant

• Afstemning er den simple og regeldefinerede opgave forbundet med at 

holde et kontoudtog op imod det, der er bogført – det er dermed en 

kontrol for kvalitet og fejl

• Når en medarbejder laver denne kontrol, involverer det ofte at trække to 

separate sæt data og se, om de samme posteringer kan findes på 

begge steder ved at kigge på beløbssatser, dato, kontering mm. 

• Denne mekaniske proces kan erstattes af robotter. Disse vil automatisk 

indhente og analysere data fra forskellige databaser ved samme 

beslutningsregler, som medarbejderen bruger til at vurdere, om 

posteringer matcher

• I de tilfælde, hvor der ikke umiddelbart kan dannes et match, bliver 

posteringen flaget og lagt til side til manuel kontrol. Det vurderes i 

Aalborg, at 20% af afstemningerne vil kunne blive automatisk afstemt

Undtagelses-

håndtering
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ForudsætningerEffekter

• Alle forudsætninger, der refereres til for at opfylde de positive effekter samt mindske de negative, er generelle forudsætninger for automatisering ved robotter. Der er 

ikke nogle unikke forudsætninger for afstemningsopgaver, som ikke er gældende for andre robotopgaver

Økonomisk 

potentiale

Kr.

Det økonomiske potentiale i automatisk afstemning ligger i elimineringen 

af afstemningsopgaven – dvs. alt udover undtagelseshåndteringen. 

Derfor varierer det økonomiske potentiale efter, hvor stor 

afstemningsopgaven er i den enkelte kommune. Afstemningsomfanget 

varierer fra kommune til kommune. Da afstemninger ofte er cykliske, kan 

det være svært at vurdere, hvor mange ÅV sidder med disse opgaver:

• I Ringkøbing-Skjern vurderes afstemning gennemsnitligt at tage 7,4 

timer om ugen i lønkontoret

• I Lyngby-Taarbæk vurderes det, at enkelte afstemninger kan tage fra 

2 timer til 4 dage årligt afhængigt af volumen og kompleksitet

• I Aalborg Kommune vurderes det, at der sidder 2,5 ÅV til 

afstemninger

• Statens Administration vurderer, at en robot kan løse en manuel 

afstemning, der tager 25 minutter, på cirka 4 minutter

Da afstemning essentielt er en kontrolopgave, vil automatisk afstemning 

kunne udbrede omfanget af denne kontrol, da de økonomiske ressourcer 

bliver fjernet fra ligningen. En større grad af kontrol ved afstemning kan 

øge kvalitetenKvalitet

Positive Negative

• Opsætningen af robotter til 

automatisk afstemning kræver 

nogle opstartsinvesteringer, samt 

generel governance og 

vedligeholdelsesinvesteringer

• Derudover er der nogle 

kortsigtede 

engangsomkostninger, der må 

betragtes som investeringer, der 

hentes hjem over tid

• Hvis robotter bliver sat forkert op, 

og man ikke kan stole 

afstemningen, kan kvaliteten falde

• Skala

• Forvaltning

• Forvaltning

• Standardisering og 

harmonisering

Da automatisk afstemning eliminerer tiden brugt på kontrolopgaver, kan der både være 

betydelige økonomiske og kvalitetsmæssige fordele at hente

Som ved andre automatiseringsopgaver kan automatisk afstemning øge 

robustheden, da den fjerner størstedelen af det manuelle arbejde 

• Medarbejdere skal uddannes til at 

kunne håndtere robotten bag den 

automatiske afstemning samt 

undtagelseshåndtering. Ellers 

risikerer robustheden at falde

• Udannelse og træning

Robusthed

er uddybet på side 126
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Initiativ 9: Systemunderstøttet ledelsestilsyn på både løn og bogholderi kan særligt 

have positiv betydning for kvaliteten

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

understøtter processen for ledelsestilsyn

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

at institutionslederen kan kontrollere, at det er de rigtige medarbejdere, der står i lønsystemet, 

og at de får den rigtige løn. I Ringkøbing-Skjern tog det tidligere to uger for en central 

medarbejder at danne de lister, der skulle kontrolleres decentralt hvert andet år. Ved tilkøbet af 

modulet tager processen i stedet to dage for en medarbejder centralt

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

institutionslederen kan kontrollere. Institutionslederne kan samtidig godkende listerne direkte i 

økonomisystemet, så arbejdsgangen er så let som mulig. I Lyngby-Taarbæk Kommune 

kontrollerer hver institutionsleder månedligt 5% af institutionens fakturaer (dog maksimalt 50 

fakturaer). I Favrskov kontrollerer institutionslederne månedligt mellem 10 og 25% af 

institutionernes fakturaer. Begge kommuner bruger IT-modulerne til at foretage kontrollerne

• Dannelse af lister og rapporter er generelt et område, hvor robotter er nyttige, da det ofte 

involverer træk af data fra forskellige kilder, rensning af data, let analyse, og samling i 

præsentationsdokument

• Økonomisk potentiale: Automatisk dannelse af lister til kontrol medfører en tidsbesparelse 

centralt for både løn og bogholderikontroller. Er institutionslederne vant til at foretage 

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

systemet medføre en tidsbesparelse decentralt (Lyngby-Taarbæk bruger en decentral 

skoleleder cirka ½ time på ledelsestilsyn om måneden)

• Kvalitet: Lyngby-Taarbæk Kommune er ved at undersøge, om øget ledelseskontrol har 

medført højere kvalitet decentralt. De decentrale ledere i kommunen var glade for den ekstra 

kontrol og nævnte, at det gav en bedre føling med, hvad der skete på institutionen og øget 

opmærksomhed på budgetstyring

Positive effekter

Beskrivelse af initiativ

• Ønske om kontrol: Kommuner, der ikke på 

nuværende tidspunkt foretager decentrale 

ledelsestilsyn, skal foretage en afvejning af værdien 

ved den øgede kontrol ift. de ekstra tidsmæssige og 

økonomiske ressourcer, der skal bruges på at 

foretage kontrollerne og tilkøbe IT-modulet

Væsentlige forudsætninger

• Omkostninger ved tilkøb: Så længe IT-modulet til 

ledelsestilsyn ikke er en del af leverandørens 

standard økonomi- og/eller lønsystem, hvilket det 

ikke er nu, vil der være en økonomisk omkostning 

forbundet med tilkøbet af IT-modulet

• Øget tid decentralt: Hvis de decentrale 

institutionsledere ikke allerede foretager 

ledelsestilsyn, vil denne opgave trække ekstra tid og 

derfor kunne ses som en belastning

Negative effekter

Kr.

AUTOMATISERING: INITIATIV 9 – SYSTEMUNDERSTØTTET LEDELSESTILSYN 
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Initiativ 10: Systemintegration ved robotter (RPA)

• Som beskrevet i initiativ 6 kan det trække store ressourcer at have inkompatible IT-

systemer. Mens initiativ 6 adresserer dette problem ved at stille krav til system 

kompatibilitet, kan robotter bruges som en alternativ løsning, der kan integrere 

inkompatible systemer

• Dette fungerer ved, at robotten tager samme rolle som medarbejdere, der læser 

information fra et system og indtaster det i et andet. Robotten får adgang til begge 

systemer, og det kodes, hvordan den skal navigere i de to systemer (fx hvilke data 

der hentes). Robotten udfører dermed samme arbejdsgang som medarbejderen, hvis 

ressourcer nu kan anvendes andetsteds 

• Denne løsning udforskes pt. i Københavns Kommune, der har bygget et 

Selvbetjeningsunivers (SEB), hvor alt decentral data fødes. Dette system er ikke 

integreret med deres KMD Opus løsning, og der sker derfor en dobbelttastning af 

data mellem de to systemer. SEB blev bygget netop for at undgå, at datafødsel skete 

direkte i KMD systemet, da man ville prøve at gøre fødslen så simpel som mulig. 

Dermed er løsningen i initiativ 6 ikke passende. I stedet vil robotter kunne opsættes 

til at køre den tunge manuelle dobbelttastningsopgave, der i dag ligger hos 

Københavns Kommune

• Økonomisk potentiale: Det økonomiske potentiale er i at fjerne dobbelttastning. 

Størrelsen på potentialet varierer med, hvor meget og hvor ofte data pt. overføres 

mellem to systemer. Særligt kan store kommuner med mange ens processer og 

tunge systemer have gavn af robotter. I Københavns Kommune er en robot blevet 

estimeret til at kunne spare 0,64 ÅV på processen for engangstillæg (se næste side)

• Kvalitet: Hvor en medarbejder kan risikere at lave fejl ved manuel indtastning, vil en 

robot gøre processen på samme måde hver gang, og risikoen for fejl minimeres

Positive effekter

Beskrivelse af initiativ (næste side)

• Forvaltning: Vedligeholdelsesarbejdet skal ikke 

undervurderes, og der skal generelt etableres grundig 

forvaltning af robotter. Hvis systemintegration er den første og 

eneste opgave for robotter i kommunen, skal det overvejes, om 

der er et økonomisk potentiale herved

• Standardisering og harmonisering: Den nuværende 

manuelle systemintegrationsproces skal standardiseres, før 

denne kan automatiseres

• Uddannelse og træning: Medarbejdere skal potentielt trænes 

til at kunne benytte robotter

Væsentlige forudsætninger

• Etableringsomkostninger: Der er visse omkostninger ved 

opsætning af robotter

• Vedligeholdelse: Ligesom en medarbejder vil skulle 

informeres ved systemopdateringer og efterfølgende tilpasse 

sin arbejdsgang, vil en robot skulle tilpasses, så dens instrukser 

stemmer overens med det opdaterede system

• Risiko for længere fejleksponering: Hvis robotter laver fejl, 

grundet, fx forkert opsætning eller systemopdatering, kan der 

gå længere tid, før fejlen bliver adresseret 

• Medarbejderkompetencer: Robotteknologi kan stille nye krav 

til kompetencer hos medarbejderne

• Mange robotter: Det er nødvendigt at have en robot pr. 

proces. Robotterne kan dog køre på samme licens og PC

Negative effekter

Kr.

AUTOMATISERING: INITIATIV 10 – SYSTEMINTEGRATION VED ROBOTTER
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Brug af robotter kan fjerne flere manuelle arbejdsgange – her vist ved engangstillæg

3. Behandling af data
4. Eventuel 

efterbehandling
1. Datadannelse 2. Registrering af data

Personale-

konsulent

Robot

Kontrollerer at 

oplysninger til 

robotten er 

korrekte

Åbn sag i 

CRM1 og tildel 

sagen til sig 

selv

Automatisk Manuel 

Kontrol af løn

Opret eDoc

personalesag

Indberet 

engangstillæg 

i OPUS

Udarbejd og 

send OPUS 

brev via 

doc2mail

Arkivér OPUS 

brev og andre 

relevante 

dokumenter i 

eDoc

Luk sag i CRM 

og eDoc

Eventuelle fejl 

i sags-

behandling 

håndteres

Gør klar til 

robot
Start Slut

Slut

• Københavns Kommune har i alt 7 robotter, der varetager arbejdsgange på løn

• Nedenfor illustreres robotprocessen for engangstillæg, enkeltsager i Københavns Kommune. Robotten behandler ikke sager, der indeholder mere end et tillæg i en 

enkelt indberetning

AUTOMATISERING: INITIATIV 10 – SYSTEMINTEGRATION VED ROBOTTER

Kilde: Københavns Kommune.

1: CRM står for Client Relationship Management, der er et kundehåndteringssystem.
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Kunstig Intelligens (AI) vil på længere sigt kunne erstatte robotter (RPA) som 

automatiseringsteknologi

• I modsætning til de digitale løsninger og automatisering ved robotter er kunstig intelligens kun relevant på længere sigt, da teknologien kræver mere udvikling

• RPA og kunstig intelligens (AI) kan misfortolkes til at være det samme, De to teknologier er dog fundamentalt forskellige, hvilket beskrives nedenfor

Automatiseringsgrad Teknologisk modenhed

• Kunstig Intelligens kan erstatte en bred vifte af administrative 

opgaver, og kan på lang sigt erstatte visse arbejdspladser

• Kunstig Intelligens kan overtage opgaver, hvor datafødsel er 

elektronisk, og hvor en stor mængde backlog data er tilgængeligt 

til træning af systemet

• Kunstig Intelligens, som paraplyterm for en række teknologier, 

vurderes at være relativt umoden på nuværende stadie

• Det vurderes dog, at Kunstig Intelligens er moden nok til at 

blive betragtet som reel udviklingsmulighed, og bliver i dag 

brugt i en række relevante applikationerHøj Lav

• Kunstig intelligens er en paraplyterm for alle intelligente 

processer og har stor relevans på længere sigt, hvor denne 

kan erstatte manuelle processer

• Kunstig intelligens efterligner måden, hjernen fungerer på 

ved brug af maskinlæringsalgoritmer, og er dermed i stand 

til at løse problemer uden menneskelig assistance og uden, 

den har fået at vide præcis, hvordan problemet skal løses

• Ved data mining, dvs. samling af mønstre fra store 

mængder data, mønstergenkendelse og genkendelse af 

tale til at sanse alsidigt data kan maskiner baseret på 

kunstig intelligens lære sig selv, hvordan de udfører en 

opgave

• De kan dermed også justere sig selv, så deres udførelse 

matcher et skiftende miljø. Dette betyder, at de i 

modsætning til RPA ikke kræver den samme grad af 

løbende, manuel vedligehold 

• Kunstig Intelligens kræver i øjeblikket markante 

investeringer og forberedelsem men forventes at indebære 

et stort potentiale indenfor de næste 10 år

Kunstig Intelligens (AI) lærer selv ved at skabe 

selvlærende systemer, der kan erstatte en bred vifte 

af opgaver...

• RPA er software, der erstatter det 

manuelle arbejde, et menneske 

normalt udfører

• Arbejder ofte i "præsentationslaget" 

dvs. ved at bruge samme 

brugerflade som medarbejderen 

• Kan nemt trænes/programmeres til 

at hente data fra hjemmesider og 

systemer, samt at skrive data i fx 

rapporter

• Teknologien lærer dog intet selv

• RPA kræver for nuværende mindre 

investeringsomkostningerne end ved 

AI, men kræver omvendt at 

programmører sætter reglerne op, 

samt vedligehold af disse regler i 

tilfælde af omgivelsesændringer

… Robot Proces Automatisering 

(RPA) skal opsættes og 

vedligeholdes af mennesker

… Derfor er RPA mere relevant nu, men 

AI kan overtage på længere sigt – med 

endnu større potentiale

Kunstig 

Intelligens

RPA

Tid

Potentiale

Investeringsomkostning

Vedligeholdsomkostning

• RPA er mere relevant på nuværende 

stadie, men kunstig intelligens kan 

overtage på længere sigt – med et 

endnu større potentiale, når først 

investeringsomkostningerne er foretaget

AUTOMATISERING: KUNSTIG INTELLIGENS

Kilder: Teamanalyse; BCG erfaring.
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Der eksisterer allerede flere eksempler på brugen af Kunstig Intelligens (AI) både ifm. 

databehandlingsopgaver, kundeservice og HR-funktioner

• Nedenstående beskriver tre konkrete eksempler på anvendelse af Kunstig Intelligens, som eksisterer i dag

• Der er tale om komplicerede databehandlingsopgaver samt kunde- og personalevendte opgaver, som kan varetages af robotter baseret på Kunstig Intelligens

• SMACC er en tysk iværksættervirksomhed, der 

bruger kunstig intelligens til at automatisere 

bogholderi og regnskab

• SMACC bruger fx kunstig intelligens ifm. 

bogføringsprocessen til automatisk at kontere 

fakturaer baseret på historisk kontering af 

lignende faktura 

• Hvorimod brug af robotter til automatisk 

fakturakontering, som beskrevet i initiativ 7, skal 

konteres manuelt første gang, og derefter kan 

kontere identiske regninger, kan kunstig 

intelligens lære fra historisk kontering

• Dette betyder, at den intelligente robot 

automatisk kan kontere fakturaer, som er blevet 

mødt før, uden at der manuelt er sat regler op 

for dette

• Hermed undgår man vedligeholdsomkostninger 

ifm. ændringer i regelsystemet

Fuldautomatiseret behandling af faktura

• Den nordiske finanskoncern SEB har i 

samarbejde med Ipsoft benyttet AI til at udvikle 

‘Amelia’, der fungerer som intelligent 

kundeservicecenter

• Konkret kan Amelia problemløse som et 

menneske men på en brøkdel af et sekund

• Opbygget på semantisk genkendelse kan 

Amelia interagere med kunderne gennem sprog 

samt sporing af følelser 

• Amelia blev først testet internt i SEB og varetog 

over de første tre uger 4000 samtaler med 700 

ansatte 

• Dette blev gjort uden forsinkelser og med så høj 

en succesrate, at man ved udgangen af 2016 

valgte at udbrede Amelia til i dag at varetage 

kundeservicefunktionen udadtil imod SEB’s 

kunder

Et intelligent kundeservicecenter

• Norske Sticos har udviklet @else, som gennem 

kunstig intelligens kan fungere som HR-

konsulent

• @else er en intelligent personlig assistent, der 

besidder omfattende viden omkring HR

• Konkret kan @else besvare faglige spørgsmål 

omkring fx ansættelsesret, afskedigelser, 

sygedagpenge o.l., give faglige råd og sparring 

omkring emnerne

• Desuden kan @else interagere med 

medarbejderne og lederne og fx registrere 

sygdom, udtrække personalestatistikker og 

producere ledelsesrapporter

HR-konsulent baseret på kunstig intelligens

AUTOMATISERING: KUNSTIG INTELLIGENS

Kilder: Teamanalyse; BCG erfaring. Se også https://sebgroup.com/press/news/amelia-to-join-sebs-customer-service og https://else.sticos.no/

https://else.sticos.no/
https://sebgroup.com/press/news/amelia-to-join-sebs-customer-service
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I tillæg til organiserings- og automatiseringsinitiativerne er der identificeret seks initiativer 

omhandlende simplificering og optimering af de væsentlige processer for løn og bogholderi

• Håndtaget omkring simplificering og optimering dækker over en række initiativer om, hvordan der arbejdes med de væsentlige processer, samt hvad der kan gøres 

for at forbedre arbejdsgangene

• Initiativ 13 og 14 er specifikke for processen om fakturahåndtering ifm. indkøb, mens de øvrige fire initiativer er tværgående for alle de tre væsentlige processer 

• Nedenfor er en oversigt over de seks initiativer indenfor simplificerings- og optimeringshåndtaget illustreret ved processen om fakturahåndtering ifm. indkøb

Processen 

for faktura-

håndtering 

ifm. indkøb

2. Registrering af data

• Fakturamodtagelse 

og indsendelse

3. Behandling af data

• Kontering og 

godkendelse

• Betaling

• Bogføring af faktura

4. Eventuel efterbehandling

• Kreditnota

1. Datadannelse

• Aftale indgåelse

• Rekvisition

• Ordreafsendelse

• Leverancemodtagelse

Initiativ 13: En måde at forsimple bogføringsprocessen for indkøb 

er ved ikke at registrere varemodtagelsen, før en faktura bliver 

betalt og bogført

Initiativ 14: En forenkling af kommunens kontoplan kan spare tid 

ved bogføringen og øge kvaliteten af konteringen, idet bogføreren 

har færre konti at vælge imellem

Oversigt over initiativer indenfor simplificering og optimering 

Initiativ 11: Er der velbeskrevne, ensartede og 

optimerede arbejdsgange for processen på tværs 

af de opgavevaretagende enheder?

Initiativ 12: Er der etableret de nødvendige 

ledelsesværktøjer til at foretage struktureret opfølgning af 

målsætninger for driften?

Initiativ 15: Benyttes forskellige midler for 

vidensdeling ift. opgavevaretagelsen, fx 

nyhedsbrev og ERFA-grupper?

Initiativ 16: Er der rammevilkår, der driver ressourcer centralt og 

decentralt grundet kompleksitet, fx lovgivning eller aftalemæssige 

forhold såsom overenskomster og lokalaftaler?

Generelle initiativer på tværs af væsentlige processer Specifikke initiativer for processen for fakturahåndtering ifm. indkøb 

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INTRODUKTION
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Initiativ 11: Standardisering af processer indebærer, at arbejdsgangene i enheden

kortlægges mhp. at sikre ensartet opgavevaretagelse på tværs af enheder

• Standardisering af processer indebærer, at der fastlægges klare 

arbejdsgangsbeskrivelser for hovedprocesserne indenfor hvert opgaveområde

• Et første skridt er at kortlægge processerne i kommunen. Herefter kan de ønskede 

arbejdsgange fastlægges. Der kan i kortlægningen samt i standardiseringen med fordel 

gøres brug af internationale standarder fx APQC1

• I Lemvig, Lyngby-Taarbæk og Ringkøbing-Skjern har centrale økonomikontorer og 

lønkontorer succesfuldt standardiseret væsentlige processer indenfor løn og bogholderi. 

Tilsvarende har Statens Administration og Udbetaling Danmark foretaget kortlægning 

og standardisering af processer som forudsætning for at konsolidere 

opgavevaretagelsen

• Økonomisk potentiale: Forslaget kan øge produktiviteten i opgavehåndteringen. 

Lyngby-Taarbæk har gennem ensretning og optimering af arbejdsprocesser på 

lønområdet opnået en effektiviseringsgevinst på 2 ÅV ud af 10

• Kvalitet: Flere kommuner fremhæver, at initiativet har øget kvaliteten i 

opgaveløsningen, bl.a. fordi veldefinerede processer sikrer hurtigere behandlingstid og 

ensartet kvalitetsniveau på tværs af opgavevaretagende enheder

• Robusthed: Lemvig har bl.a. standardiseret for at undgå sårbarhed i tilfælde af tab af 

medarbejdere med meget viden 

• Anden: Lemvig fremhævede, at processtandardisering var med til at øge 

medarbejdertilfredsheden, da det skabte større gennemsigtighed i, hvilke opgaver der 

blev varetaget hvordan

Positive effekter (side 153-154)

Beskrivelse af initiativet (side 152)

Kr.

?

• Benytte fælles standard for kortlægning af enheder: Ved 

at benytte en veldokumenteret og afprøvet standard for 

proceskortlægningen kan arbejdet forbundet hermed 

reduceres, samtidigt med at der sikres en ensartet og høj 

kvalitet

• Proceskortlægning i samarbejde med decentrale enheder: 

Udbetaling Danmark proceskortlagde sammen med 

kommunerne og sikrede derigennem ens forståelse af 

snitflader, ansvarsfordeling mv. Det samme bør ske i 

kommunerne

• Etablere forandringskultur: Det kræver en forandringskultur 

at få de positive effekter ud af processtandardiseringen

• Vedligehold og videreudvikling: Processtandardisering 

kræver både vedligehold og videreudvikling

Væsentlige forudsætninger (side 155-156)

• Tidsdrivende kortlægning: Det kan være 

ressourcekrævende og tidsdrivende at kortlægge og 

standardisere processer

• Øget kompleksitet ved standardisering på tværs af flere 

enheder: Kompleksiteten forbundet med at kortlægge og 

standardisere processerne på tværs af enheder stiger i takt 

med antallet af enheder

• Central skepsis: Lyngby-Taarbæk oplevede i begyndelsen 

central skepsis imod processtandardiseringen, da nogle 

medarbejdere frygtede at overflødiggøre egne stillinger

Negative effekter (side 153-154)

810

-2

EfterFør

Reduktion i ÅV 

gennem proces-

standardisering

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 11 – PROCESSTANDARDISERING

1. APQC (American Productivity & Quality Center) er en af verdens førende leverandører af virksomhedsbenchmarks samt bedste praksis.

Kilder: Interview i Lemvig Kommune; Interview med Statens Administration.
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• Lemvig har udarbejdet arbejdsgangs-

beskrivelser, der beskriver alle 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

Arbejdsgangsbeskrivelse for at reducere 

sårbarhed

I en række kommuner og i øvrige offentlige institutioner er der arbejdet systematisk med at 

standardisere processer indenfor løn og bogholderi

• Ringkøbing-Skjern Kommune har ifm. 

centraliseringen af bogholderi kortlagt og 

standardiseret væsentlige bogholderiprocesser

• 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 samt lavet 

forretningsgangsbeskrivelser til de decentrale 

enheder

Processtandardisering af bogholderi ifm. 

centralisering

• Lyngby-Taarbæk har, som del af et større LEAN-

projekt, understøttet den decentrale opgaveløsning 

og forsimplet deres arbejdsgange

• De decentrale institutioner er blevet støttet ved, at 

der centralt er udarbejdet lønklasselister til hjælp 

ved ansættelse af nye medarbejdere. Initiativet har 

reduceret behovet for support decentralt

• Samtidig er de decentrale medarbejdere blevet 

støttet i deres opgavevaretagelse ud fra nye IT-

systemer med højere grad af digitalisering, så 

dobbelttastning decentralt undgås

Processtandardisering af løn, som understøtter 

decentrale opgaver

• Erfaringerne ifm. processtandardisering i kommunerne dækker både over løn og bogholderi, og har i visse tilfælde haft til formål at understøtte decentral 

opgaveløsning, og i andre tilfælde haft til formål at forbedre opgavevaretagelsen centralt (se kortlægning af udbredelsen for hhv. løn og bogholderi side 31 og 46)

• Desuden samarbejder syv sjællandske kommuner omkring standardisering af processen for sygedagpengerefusion

• Endeligt har både Statens Administration samt Udbetaling Danmark arbejdet systematisk med proceskortlægning, -standardisering, og -optimering. Statens 

Administration er relevant i denne sammenhæng, da de varetager løn og bogholderi for 160 statslige institutioner, mens Udbetaling Danmark har erfaringer med at 

samle opgaver på tværs af kommunerne

Tværkommunal standardisering

Syv sjællandske kommuner vil ifm. fælles IT-udbud 

samarbejde om at standardisere refusionsprocessen, 

kontoplaner, bilagshåndtering og brugerstyringen på 

tværs af kommuner. Målet er at forbedre processerne, 

så der kan frigives ressourcer, bl.a. til at andre opgaver 

kan varetages mere fleksibelt i den enkelte kommune

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

Udbetaling Danmark arbejdede systematisk med at 

kortlægge processer i samarbejde med 

kommunerne, inden de overtog deres opgaver. 

Målet var at definere snitflader og ansvarsfordeling 

fremadrettet

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 11 – PROCESSTANDARDISERING

Kilder: Interview i Lyngby-Taarbæk, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Ringsted, Statens Administration og Udbetaling Danmark
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ForudsætningerEffekter

• Processtandardisering har en række positive effekter både økonomisk, kvalitetsmæssigt og for robustheden. Denne sider uddyber de økonomiske effekter. Næste 

side uddyber effekterne knyttet til kvalitet og robusthed

Økonomisk 

potentiale

Kr.

Processtandardisering kan øge produktiviteten i opgavehåndteringen, 

dels fordi veldefinerede processer kan sikre mere effektive 

arbejdsgange, dels fordi flaskehalse i opgavehåndteringen minimeres, 

da medarbejdere kan dække ind for hinanden fx ved sygdom

• I Lyngby-Taarbæk har ensretning og optimering af arbejdsprocesser 

på lønområdet omkring dagpengerefusion og 

feriepengeadministration allerede skabt en effektiviseringsgevinst på 

1 ÅV, og yderligere 1 ÅV vil blive fundet gennem fortsat arbejde med 

at optimere processer

• Syv kommuner forventer en reduktion i implementeringsomkostninger 

ifm. et nyt IT-modul til sygedagpengerefusion, idet processen er ens. 

Ligeledes forventes standardisering af bilagshåndtering, brugerstyring 

og kontoplaner at kunne frigive ressourcer til andre formål

• Både Statens Administration og Udbetaling Danmark fremhæver, at 

processtandardisering har hævet produktiviteten og været en af 

hoveddriverne for den effektiviseringsgevinst på hhv. 50% og 33%, de 

to har opnået (uddybes i initiativ 2)

Positive Negative

Tidsdrivende kortlægning:

• Statens Administration foretog ved sin 

oprettelse en gennemgående 

kortlægning af processer ifm. løn og 

bogholderi. Dette arbejde var 

ressourcekrævende

• Tilsvarende brugte Udbetaling 

Danmark tid på at etablere en fælles 

forståelse med kommunerne omkring 

snitflader og ansvarsfordeling forud for 

opgaveoverdragelsen

• Lyngby-Taarbæk estimerer, at 

kortlægning, retænkning og 

udarbejdelse af handleplan for en 

proces tager mellem 1,5 – 2 dage for 2-

3 medarbejdere – afhængigt af 

processens kompleksitet. En typisk 

standardiseringsproces foregår over en 

perioder på 1-2 uger, fraregnet tiden 

det efterfølgende tager at implementere 

processen

• Fælles standard

Processtandardisering skaber ensartede arbejdsgange, hvilket kan øge produktiviteten -

det er dog en tidsdrivende proces

Reduktion i ÅV 

gennem proces-

standardisering

uddybes på side 155-156

8
10

-2

EfterFør

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 11 – PROCESSTANDARDISERING
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ForudsætningerEffekter

• Processtandardisering har en række positive effekter både økonomisk, kvalitetsmæssigt og for robustheden. Nedenfor beskrives de to sidstnævnte

Positive Negative

• Lemvig, Lyngby-Taarbæk og Ringkøbing-Skjern Kommune 

fremhæver, at standardisering kan øge kvaliteten i 

opgaveløsningen, dels fordi veldefinerede processer kan 

sikre hurtigere behandlingstid og færre tilbageløb, dels fordi 

servicekravene kan løftes til bedste praksis. Desuden sikres 

et ensartet kvalitetsniveau på tværs af opgavevaretagende 

enheder

• Statens Administration fremhæver ligeledes, at skiftet til 

standardiserede processer har hævet kvaliteten i 

opgavehåndteringen 

Kvalitet

Øget kompleksitet ved standardisering på tværs af 

flere enheder:

• Arbejdet og kompleksiteten forbundet med at 

kortlægge og standardisere processerne på 

tværs af enheder stiger i takt med antallet af 

enheder, der bliver standardiseret. Dette kan fx 

ses i det tværkommunale samarbejde, hvor 

Ringsted Kommune vurderer at skulle bruge en 

del ressourcer

• Fælles standard

• Vedligehold og 

videreudvikling

• Lyngby-Taarbæk fremhæver, at forslaget kan skabe øget 

robusthed og fleksibilitet i opgavevaretagelsen. 

Medarbejderne kan i højere grad dække ind for hinanden fx 

ved sygdom, idet procesbeskrivelserne giver mulighed for, at 

alle kan opgavevaretage væsentlige processer

• Lemvig har bl.a. standardiseret for at undgå sårbarhed i 

tilfælde af tab af medarbejdere med meget viden

• De syv sjællandske kommuner, som samarbejder omkring 

standardisering af processen for sygedagpengerefusion, 

regner bl.a. med at opnå øget erfaringsudveksling og 

mulighed for at ‘låne’ specialkompetencer hos hinanden ved 

at have ensrettet processen

• Det kan skabe større medarbejdertilfredshed at have klarhed 

omkring arbejdsopgaverne samt afhængighederne imellem 

disse – dette er fx observeret i Lemvig kommune

Robusthed

Central skepsis:

• Lyngby-Taarbæk oplevede i begyndelsen intern 

skepsis imod processtandardisering, da nogle 

medarbejdere frygtede at overflødiggøre egne 

stillinger

• Her er det væsentligt med klarhed fra ledelsen 

omkring motivet for processtandardiseringen

• Involvering af 

decentrale enheder

• Kulturændring

• Vedligehold og 

videreudvikling

Ensartede arbejdsgange kan skabe højere kvalitet samt øget robusthed, hvis 

kompleksiteten bliver holdt i skak og de decentrale enheder involveres

uddybes på side 155-156

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 11 – PROCESSTANDARDISERING
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• Der kan være en væsentlig arbejdsmængde i at kortlægge processer på tværs af mange enheder – her kan anvendelsen af en fælles standard reducere 

ressourceforbruget 

Processtandardisering kan være ressourcekrævende på tværs af mange enheder – fælles 

standarder for kortlægningen kan reducere dette ressourceforbrug

Forudsætninger Beskrivelse

Fælles standard
• Ved at benytte en veldokumenteret og afprøvet standard for den proces, som skal kortlægges, kan arbejdet forbundet 

hermed reduceres. Det kan også sikre en ensartet og høj kvalitet

Kulturændring

• Lyngby-Taarbæk fremhæver, at det kræver en kulturændring at overgå til nye processer. Konkret skal processerne 

vedligeholdes og videreudvikles i den daglige opgaveløsning

• Etableringen af en sådan kultur tager tid

Involvering af 

decentrale enheder

• Udbetaling Danmark proceskortlagde forud for opgaveoverdragelse sammen med kommunerne og sikrede 

derigennem ens forståelse af snitflader, ansvarsfordeling mv.

• Denne involvering kan hjælpe med at begrænse decentral skepsis samt lette implementeringen. Dette vil ligeledes 

gælde ved processtandardisering i kommunerne

Vedligehold og 

videreudvikling

• Ved at skabe et centralt data- og systemstyringshold bliver ansvaret for at implementere, vedligeholde og udvikle 

standardiserede processer udspecificeret

• Udbetaling Danmark har key account managers, som sikrer vedligehold af processerne – herigennem sikres ens 

forståelse af ansvars- og snitflader

• Dette har muliggjort tiltrækning af specialiserede kompetencer og sikret fleksibilitet til at gentænke bedste praksis

• Hver kommune skal ikke nødvendigvis have et decideret hold til opgaven, men der skal skabes klarhed over, hvem 

der ejer vedligeholdelsen af de standardiserede processer

Kobling til 

effekter

Kr.

Uddybes på næste side

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 11 – PROCESSTANDARDISERING
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Processtandardisering efter international bedste praksis kan mindske ressourcetrækket 

ifm. kortlægning og omstrukturering og sikre sammenlignelighed mellem kommuner

• APQC (American Productivity & Quality Center)1 er 

en af verdens førende leverandører af 

virksomhedsbenchmarks samt best practice

• APQC har defineret en internationalt anerkendt 

benchmark-standard på baggrund af detaljerede 

aktivitetssplit for opgaverne indenfor løn og 

bogholderi

• Dette skaber mulighed for sammenlignelighed på 

tværs, fx i form af et benchmarkingprogram, som 

sammenligner sammenlignelige grupper både ift. 

produktivitet og kvalitet indenfor styring af 

finansielle ressourcer og herunder løn- og 

bogholderi

1. APQC’s processtandarder for løn- og bogholderi

• Her vises eksempler på detaljerede aktivitetssplit på hhv. lønudbetaling og kreditoradministration

• Der finder lignende standarder for både lønrefusioner, rejse- og udlægsrefusioner, debitoradministration, 

finanspostering og periodeafslutning mv 

2. Detaljerede aktivitetssplit for store processer indenfor løn og bogholderi

1

2

3

4

5

6

7

Registrér arbejdstid i lønsystem

Vedligehold og administrér 

lønrelaterede medarbejderstamdata

Vedligehold og administrér 

gældende fradrag

Overvåg ændringer i medarbejders 

skattemæssige forhold

Behandl og fordel lønudbetalinger

Behandl ultimojusteringer

Besvar personalerelaterede 

personaleforespørgsler

Standard for lønudbetalingsprocessen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kontrollér købsordrenummer 

med faktura

Gennemgå fakturaer og indtast 

data

Godkend betalinger

Behandl periodiseringer, 

hensættelser og tilbageførsler

Håndtér skatter/afgifter

Identificér og afklar afvigelser

Gennemfør betalinger

Besvar leverandørforespørgsler

Opbevar materiale

Afstem regnskabsmateriale og 

foretag evt. justeringer

Standard for kreditoradministration

• Processtandardisering af løn og bogholderi i kommunerne kan med fordel ske ud fra internationale standarder for bedste praksis for at mindske ressourcetrækket ifm. kortlægning og 

omstrukturering. Nedenfor beskrives brug af APQC, som benyttes af fx Statens Administration

• Hermed vil der sikres ensartethed på tværs af kommuner med mulighed for at sammenligne opgavehåndteringen samt fremadrettet at sammenlægge disse fx i tværkommunale 

samarbejder

• Disse aktivitetssplit kan med fordel benyttes til at 

kortlægge kommunale processer ifm. 

standardisering og efterfølgende optimering heraf

• Fx har Statens Administration, Region 

Hovedstaden, Københavns Kommune, 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og SKAT 

alle deltaget i benchmarkingprogrammet 

• Desuden er Statens Administration i gang med at 

skabe fuld transparens mellem eget 

proceslandskab og APQC-standarden

3. Applicerbarhed i kommunerne

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 11 – PROCESSTANDARDISERING

1. Der kan læses mere om APQC på https://www.apqc.org/. 

https://www.apqc.org/
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Initiativ 12: Anvendelse af KPI’er kan være med til at sikre effektiv opgavevaretagelse

• Det er observeret, at der ikke i alle case-kommuner er en stringent opfølgning på 

definerede målsætninger for de forskellige sagstyper på hhv. løn og bogholderi. Det kan 

muligvis skyldes, at der ikke er problemer med processerne og fx kvaliteten, men det kan 

også skyldes, at der ikke er udviklet værktøjer til den strukturerede opfølgning

• Initiativet er derfor at indføre og anvende strukturerede målsætninger for driften af 

væsentlige processer på hhv. løn og bogholderi. Dette kan ske gennem KPI’er – key

performance indicators – der både kan fokusere på kvalitet, effektivitet og tilfredshed

• Der er identificeret anvendelse af KPI’er i Udbetaling Danmark, Statens Administration og 

Københavns Kommune

• Økonomisk og kvalitetsmæssigt potentiale: De potentielle positive effekter af at have et 

gennemsigtigt og struktureret setup for KPI’er og målopfølgning er meget afhængigt af, 

hvilke KPI’er der fastsættes, og hvordan data på KPI’erne anvendes. Såfremt KPI’erne 

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

de steder, hvor KPI’erne viser behov. Der kan således være både økonomiske og 

kvalitetsmæssige potentialer i at anvende KPI’er

• Anden: Opsætning og opfølgning på væsentlige KPI’er er med til at sikre, at der løbende 

er gennemsigtighed omkring driften på væsentlige områder. Det skaber et oplyst 

beslutningsgrundlag for ledelsen i forhold til at træffe driftsnære beslutninger med henblik 

på at optimere driften og have fokus på medarbejder- eller kundetilfredshed

Positive effekter

Beskrivelse af initiativ (næste side)

?

• Struktureret dataindsamling: 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 

understøtter dette. Det kan være besværligt, hvis data 

skal hentes fra forskellige systemer (jf. initiativ 6 om 

kompatible IT-sytemer). Københavns Kommune nævner, 

at det er en markant udfordring for deres KPI-opsætning, 

at dataindsamlingen fra flere systemer er besværlig.

En måde at komme omkring dette er ved at rekvirere 

data fra systemleverandøren, hvilket Ringkjøbing-Skjern 

gør brug af. 

Derudover nævner København, at en central udfordring 

er at udvikle lead-indikatorer, der ikke er bagudrettede

Væsentlige forudsætninger

• Drift og vedligeholdelse: KPI’er skal driftes og 

vedligeholdes, hvilket kræver ressourcer. Det skyldes fx, 

at KPI’erne skal behandles og udformes til 

ledelsesrapportering. Derudover skal KPI’er

genbesøges, da det ikke nødvendigvis er de samme 

målepunkter, der er relevante fx år for år

Negative effekter

Kr.

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 12 – ANVENDELSE AF KPI’ER
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Udbetaling Danmark har en struktureret KPI-opsætning, mens Københavns Kommune 

arbejder på at videreudvikle deres KPI-opsætning

• Koncernservice har KPI’er til såvel intern som ekstern brug og både med 

fokus på kvalitet og produktivitet. KPI’erne vises på elektroniske måltavler 

med nuværende målstatus og forventninger for året. Det ses blandt andet 

ved indgangen til Koncernservice:

• 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 fristoverholdelser og udvikling i fejl på indtastninger (ikke fejl i 

lønudbetalingerne)

• Interne KPI’er: Internt anvendes KPI’er i ledelseskredsen. Det gælder 

blandt andet produktionstid (gennemløb på sager), serviceniveau på 

telefonservice, opfølgning på visitation, strakssager, 

straksudbetalinger og antal sager 

København har sat KPI’er op, der både rettes eksternt og internt

• ATP har opsat KPI’er på fire områder: 

• Gode kundeoplevelser: Måler kundetilfredshed, servicemål, salg og 

klager. Servicemål og kundetilfredshed benchmarkes mod 

sammenlignelige 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

Udbetaling Danmark har sat adskillige KPI’er på driften

• Nedenstående oversigter viser, hvordan KPI’er anvendes i hhv. Udbetaling Danmark og Københavns Kommune. Derudover nævnte Statens Administration, at de 

arbejder på at lave en struktureret opfølgning på drift og behandling af fejl. Endvidere melder Ringkøbing-Skjern, at de kan få benchmark oversigter fra deres 

systemleverandør ift. blandt andet digitaliseringsgrad på forskellige processer

• Udbetaling Danmark har sat et system op, der måler alt, benchmarker og sætter en pris på ydelser hvor muligt. Københavns Kommune har opsat elektroniske 

måltavler og udviklet KPI’er. Arbejdet med KPI’er, der sker gennem deres Center of Excellence, er dog ikke afsluttet

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 12 – ANVENDELSE AF KPI’ER

Kilder: Materiale fra Udbetaling Danmark og Københavns kommune.
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Initiativ 13: Intet krav om registrering af varemodtagelse

• I flere kommuner er registrering af varemodtagelse den arbejdsgang, som decentralt beskrives som den mest 

tidskrævende. 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 finde personen, der har modtaget varen. En 

måde at forsimple bogføringsprocessen for indkøb er ved ikke at registrere varemodtagelsen, før en faktura bliver betalt og 

bogført

• Særligt hvor bogholderifunktionerne ikke varetages på institutionerne, er der udviklet systemer, hvor varemodtagelsen kun 

registreres for nogle fakturaer. Dette ses fx på handicapområdet i Tønder Kommune, hvor der kun registreres for 

varemodtagelse, hvis fakturaen kommer fra en ny leverandør eller på andre måder står ud fra de normale fakturaer. 

Samme system benyttes i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor fokus er på at kontrollere ud fra væsentlighed og risiko. I 

Gentofte har en dataanalyse af væsentlighed og risiko vist, at risikoen ved ikke at varemodtage for fakturaer under 5000 kr. 

er ret lav. På nuværende tidspunkt er 72% af fakturaerne målt på antal under 5.000 kr., og disse mange fakturaer udgør 

kun 6 % målt på beløb. De små fakturaer bliver derfor kun varemodtaget stikprøvevist eller, hvis der er tale om en 

usædvanlig leverandør eller andre forhold, som påkalder sig opmærksomhed

• Et alternativ til ingen registrering af varemodtagelse er, at disponenten kvitterer for varemodtagelsen direkte i e-

indkøbssystemet, inden fakturaen konteres. Dette initiativ kræver en tilpasning hos de decentrale disponenter, så flere vil 

benytte systemet (samt et brugervenligt e-indkøbssystem)

• Økonomisk potentiale: Ved ikke at indhente registrering af varemodtagelse kan der spares 2-3 minutter pr. faktura, der 

ikke bliver registreret direkte i indkøbssystemet. Dette er en underestimation, da tallet ikke tager højde for, at nogle 

varemodtagelser registreres manuelt (se side 163). Underestimationen skyldes, at det ikke har været muligt at give et 

validt bud på, hvor stor en andel af fakturaerne, der indhentes varemodtagelse for manuelt. I Greve, Gentofte og 

Ringkøbing-Skjern er andelen af kvitteringer under 5.000 kr. cirka 70% af det totale antal kvitteringer

• Kvalitet: I Ringkøbing-Skjern Kommune vurderes det centralt, at kvaliteten ikke er faldet med deres nuværende strategi 

om ikke at registrere alle varemodtagelser. Gentofte Kommune nævner, at ændringen ikke har ført til mange 

omposteringer

• Anden: Færre indhentelser af varemodtagelse vil reducere tiden, disponenten skal bruge pr. indkøb, og dermed frigive tid 

til andre opgaver

Positive effekter

Beskrivelse af initiativet (se side 162-163) 

?

• Kræver et kulturskifte: 

Særligt decentralt vil en 

overgang til et system, hvor 

nogle fakturaer ikke kræver 

registrering af 

varemodtagelse før betaling, 

kræve en omstilling af de 

administrative medarbejderes 

arbejdsgang. Opnås der ikke 

ejerskab decentralt, kan der 

opstå skyggefunktioner, hvor 

fakturaer stadig registreres

• Kræver en opvejning af 

ressourcer vs. kvalitet: 

Kommunen skal gøre det 

klart, hvor vigtigt et eventuelt 

fald i kvalitet er i forhold til 

mængden af tid, der kan 

spares - også for den enkelte 

decentrale institution

Væsentlige forudsætninger

• Risiko for forringet kvalitet: 

Der er en risiko for, at enkelte 

fakturaer bliver betalt forkert. 

Denne risiko kan mindskes 

ved, fx som i Gentofte, at 

indføre månedligt 

ledelsestilsyn af min. 20% af 

fakturaerne

Negative effekter 

Kr.

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 13 – INTET KRAV OM REGISTRERING AF VAREMODTAGELSE
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• Nedenfor er tre variationer ift. registrering af varemodtagelse illustreret

• Første variation er manuel indhentning af registrering af varemodtagelse. Alt efter hvordan denne foretages, kan det tage mellem 2 og 12 minutter pr. kvittering

• Anden variation er, at disponenten kvitterer i e-indkøbssystemet, når fakturaen modtages

• Tredje variation beskriver arbejdsgangen uden registrering af varemodtagelse. Her vil det være muligt at indhente registrering af nogle fakturaer i overensstemmelse 

med første eller anden variation

3. Behandling af data
4. Eventuel 

efterbehandling
1. Datadannelse 2. Registrering af data

Arbejdsgang med 

manuel registrering 

af varemodtagelse

Varemodtagelse 

registreres

Fakturaen godkendes 

hvis relevant

Fakturaen betales og 

bogføres jævnfør 

konteringen

Fakturaen registreres i 

økonomisystemet

Disponenten køber 

varen

Arbejdsgang med 

direkte registrering 

af varemodtagelse

Fakturaen godkendes 

hvis relevant

Fakturaen betales og 

bogføres jævnfør 

konteringen

Fakturaen registreres i 

økonomisystemet

Disponenten køber 

varen via e-

indkøbssystem, og 

registrerer i systemet, 

når varen er modtaget

Arbejdsgang uden

registrering af 

varemodtagelse

Fakturaen godkendes 

hvis relevant

Fakturaen betales og 

bogføres jævnfør 

konteringen

Fakturaen registreres i 

økonomisystemet

Disponenten køber 

varen

Uddybes på næste side

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 13 – INTET KRAV OM REGISTRERING AF VAREMODTAGELSE

Registrering af varemodtagelse kan foregå flere steder i bogføringsprocessen

Kilder: Interviews med seks case-kommuner.
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• Nedenfor er illustreret to måder, hvorpå registrering af varemodtagelse indhentes manuelt i kommunerne. Registrering via print er særligt observeret på skoler

3. Behandling af data
4. Eventuel 

efterbehandling
1. Datadannelse 2. Registrering af data

Kvittering via

e-mail

(2-3 min/faktura)

Kvittering via print 

(8-12 min/faktura)

Den administrative 

medarbejder/leder 

konterer

Disponenten 

registrerer 

varemodtagelsen via 

mail (kræver evt. 

påmindelse)

Bogholder downloader 

faktura fra 

økonomisystem og 

vedhæfter den i en 

mail, der sendes til 

disponenten

Fakturaen scannes og 

gemmes i 

økonomisystem (evt. 

arkiveres 

papirversionen)

Disponenten 

underskriver 

fakturaerne og 

afleverer til bogholder 

(kræver evt. 

påmindelse)

Bogholder printer 

fakturaen fra 

økonomisystem og 

ligger den i 

disponentens dueslag

Den administrative 

medarbejder/leder 

modtager fakturaen i 

økonomisystem

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 13 – INTET KRAV OM REGISTRERING AF VAREMODTAGELSE

Manuel registrering af varemodtagelse kan ligeledes foregå på flere måder

Kilder: Interviews med seks case-kommuner.
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Initiativ 14: Simplificering af kontoplan

• Flere case-kommuner har nævnt, at en forenkling af kontoplanen kan spare tid ved bogføringen og øge 

kvaliteten af konteringen, idet bogføreren har færre konti at vælge imellem. For eksempel har Tønder 

Kommune reduceret antal artskonti fra 10.000 til 600 ekskl. statuskonti. Kommunen forventer at reducere 

antallet yderligere

• I Ringkøbing-Skjern 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 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 

vælge at lave en mere detaljeret kontoplan (under den overordnede plan), der passer til deres individuelle 

behov

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

automatisk kontering af faste fakturaer (initiativ 7). 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

• Økonomisk potentiale: KMD vurderer, at Tønder Kommune potentielt kan spare, hvad der svarer til 1 

årsværk ved forsimpling af deres kontoplan. Besparelsen er dog fordelt over flere enheder, og kommunen 

vurderer derfor ikke at kunne opgøre potentialet i årsværk

• Kvalitet: Ifølge Lyngby-Taarbæk kan en forsimpling af kommunens kontoplan føre til, at der kommer 

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

kommunens kontoplan er, at kvaliteten af bilagshåndteringen øges. Det sker, da kontering bliver mere 

overskuelig for brugerne, i takt med at der kommer færre muligheder for kontering af fakturaer

Positive effekter

Beskrivelse af initiativet

• Forringer muligheden for 

tværgående udtræk: For kommuner 

med OPUS vil en reduktion af antallet 

af artskonti gøre det sværere for 

kommunen at lave specifikke udtræk. 

Disse viser for eksempel, hvor mange 

ressourcer der bruges på tværs af 

institutionerne på specifikke 

indkøbskategorier

• Mindre mulighed for budgetstyring 

via artskonti: En forsimpling af 

kontoplanen kan mindske decentrale 

institutioners mulighed for at benytte 

konti til budgetstyring (fx ved på en 

skole at have en konto pr. fag)

Negative effekter 

Kr.

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 14 – SIMPLIFICERING AF KONTOPLAN

Kilde: Interviews med Lyngby-Taarbæk, Tønder og Roskilde kommune. 
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Kommunernes kontopraksis afhænger af, hvilket økonomisystem de benytter

• Denne side beskriver to måder, kommuners kontopraksis kan være sat op på – afhængigt af kommunens økonomisystem

• Uanset kommunens kontopraksis kan en forsimpling af kontoplanen spare tid ved fakturakontering, da mulighederne for kontering af fakturaen reduceres 

• Kommuner, der benytter ØS Indsigt eller evt. Prisme som deres 

økonomisystem, konterer ud fra et ti-cifret nummer, der indeholder al 

relevant information1

• De første 8 cifre i registreringsnummeret er de cifre, kommunen kan bruge 

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, baseret på 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

Kontopraksis via registreringskonti (EG)

• Kommuner, der benytter OPUS eller evt. Prisme som deres økonomisystem, 

konterer ud fra dimensioner1

• 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 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 enheder

• 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 dimensionskonti (OPUS)

En registrerings-

konto defineres 

ud fra ti cifre

Registreringskonto

Tjekcifre

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 14 – SIMPLIFICERING AF KONTOPLAN

1. Fujitsus økonomisystem, Prisme, er også gået over til dimensionskontering, men bruger andre navne for de forskellige dimensioner.

Kilde: Interview med Roskilde Kommune.
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Initiativ 15: Vidensdeling internt i kommunen, fx gennem nyhedsbrev, og på tværs af 

kommuner, fx gennem ERFA-grupper

• Flere kommuner har udtrykt, at der er fordele ved vidensdeling internt i kommunen og på tværs af kommunerne. Nedenfor beskrives nogle initiativer

Vidensdeling på tværs af ERFA-grupper:

• Bl.a. Favrskov Kommune indgår i flere tværkommunale ERFA-grupper, 

hvor kommunerne kan vidensdele med hinanden omkring løn- og 

økonomifunktioner. I Favrskov er grupperne baseret på geografisk og 

størrelsesmæssig lighed eller ens systemer

• Favrskov nævner også videndeling på tværs af kommuner som en hjælp, 

når der skal implementeres nyudviklede moduler i IT-systemerne

Digitaliseringsforeningen:

• På Sjælland stiftede 11 kommuner i 2016 en digitaliseringsforening, der 

har til formål at skaffe de deltagende kommuner såvel økonomiske som 

strategiske fordele ved at fremme digitaliseringen af den kommunale 

opgaveløsning og harmonisere den samlede digitale systemanvendelse 

hos de deltagende kommuner2

• I januar 2017 indtrådte Ringsted også i fællesskabet

• 7 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 deres processer, så de vil kunne benytte 

samme basissystem. Derudover har kommunerne udvalgt fire processer til 

yderligere standardisering på tværs af kommunerne

Tværkommunal vidensdeling

Udsendelse af nyhedsbrev:

• I Ringsted udsendes en månedlig nyhedsmail, HR-nyt, til de decentrale 

enheder. Her beskrives bl.a., hvad lederne særligt skal huske i den 

kommende måned. Det kan fx være, hvis der afholdes kurser eller hvis der 

sker noget nyt inden for bl.a. lønområdet, fx nye overenskomster eller 

arbejdsgange1

• Ringkøbing-Skjern Kommune sender ligeledes løbende nyhedsbreve ud til 

decentrale ledere, hvor de oplyser om nye initiativer

Møder med decentrale ledere:

• Ledelsescenteret i Ringsted Kommune afholder kvartalsvise møder med de 

decentrale ledere, hvor der bliver informeret om nye initiativer og ændringer 

inden for hele HR området, herunder lønområdet. I Tønder Kommune 

afholdes 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 lønopgaverne på (fx indsendelse af 

blanketter) og (iii) at gøre de centrale lønkonsulenter mere synlige decentralt

Vidensdeling blandt decentrale institutioner:

• I Lyngby-Taarbæk Kommune mødes skolelederne med hinanden en gang 

om måneden for at udveksle erfaringer og vende arbejdsgangene. 

Daginstitutionslederne i kommunen mødes ligeledes månedligt. Begge 

grupper vurderer initiativet positivt

Kommunal vidensdeling

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 15 – VIDENSDELING INTERNT OG PÅ TVÆRS AF KOMMUNER

1: HR-nyt indeholder andre elementer end løn – det dækker hele HR området. 2: Kilde: http://digitaliseringsforeningen.dk/. Kilder: Interviews i case-kommunerne.

http://digitaliseringsforeningen.dk/
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• Under besøg i case-kommunerne er der identificeret rammevilkår, der driver ressourcer centralt og decentralt

• På lovgivningsniveau er momsregler for bogholderiområdet og barselsregler for lønområdet blevet identificeret som komplekse områder

• Kommuner betaler moms, når de køber varer og tjenesteydelser hos 

eksterne leverandører. Momsudgifterne kan enten fradrages som 

indgående moms i et momsregnskab, eller refunderes via den kommunale 

momsrefusionsordning

• Momsrefusionsordningen skal ses i sammenhæng med den kommunale 

kontoplan, og retten til momsrefusion kræver, at kommunerne har 

artskonteret korrekt (4.0 vs. 4.9). Hvis en faktura med moms ikke er konteret 

korrekt, kan det betyde, at kommunen ikke får refunderet momsen. 

Fejlkonteringer har således direkte økonomiske konsekvenser 

• Momsrefusionsordningen er meget kompleks, og korrekt kontering kræver 

en del viden om ordningen – særligt på anlægsområdet. Økonomi- og 

Indenrigsministeriet udbetaler cirka 25 mia. kr. årligt i momsrefusion til 

kommuner og regioner

Kompleksitet

• Kommunerne har mulighed for at søge refusioner til udgifter 

såsom sygedagpenge og barsel

• Trods Refusionsreformen 2016, der indførte et mere 

gennemskueligt refusionssystem, oplever visse kommuner 

fortsat, at komplicerede refusioner kan være en tidsdriver 

centralt i kommunerne

• Samtidig kræver de øgede muligheder ift. barsel (herunder 

drypvis barsel) specialiseret viden, idet barslen kan strække 

sig i lang tid, over flere forskellig perioder og jobs1

• Det er vigtigt for kommunerne at data, der har betydning for 

refusioner, bliver registreret korrekt, da der ellers er risiko for, 

at kommunen mister refusioner

Observationer 

i kommunerne

• Der er behov for support af de decentrale enheder og forvaltninger om 

momsreglerne. I Favrskov sidder der 2 medarbejdere med momssupport 

(0,1 årsværk). De 2 medarbejdere rådgiver hele organisationen ift. moms

• Support af decentrale administrative medarbejdere inkluderer særligt 

support ift., om der er moms på fakturaen

• Flere kommuner har nævnt, at der centralt bruges tid på kontrol og 

omposteringer pga. forkert kontering ift. moms

• I Lemvig nævnes, at centrale kontroller af konteringer primært er i forhold til 

moms

• Refusioner varetages ofte centralt i kommunerne, Aalborg 

Kommune bruger 3 ÅV på sygedagpengerefusioner og 

barselsrefusioner 

• Samtidig bruges der meget tid centralt på support til 

decentrale enheder bl.a. ift. rådgivning og vejledning om 

sygefravær og barsel (fx i Ringsted)

• I Favrskov, Tønder, Roskilde og Lyngby-Taarbæk Kommune 

er håndtering af barsel centraliseret grundet opgavens 

kompleksitet og for at undgå fejl og dermed tab af indtægter

Analytiske 

konsekvenser

• Fremtidig automatisering af bogholderiprocesserne bør indtænke 

kompleksiteten i momsregler – hvor muligt. Det kan fx mindske antal 

fejlrettelser centralt. Dette er observeret i Ringsted, hvor systemet ikke 

tillader, at en faktura med moms konteres på en 4,0 konto (ved e-faktura)

• Ved fremtidige organisationsændringer er det relevant at tage 

stilling til, om de mest komplekse processer, som barsel, bør 

være centralt placeret for at samle viden om disse sager

Initiativ 16: Visse rammevilkår trækker ressourcer i kommunerne (1/3)

Momsregler Statslige refusioner til kommunale udgifter

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 16 – FORSIMPLING AF RAMMEVILKÅR (1/3)

1: Kilde: http://min-barsel.dk/barselsregler/barselsregler-for-offentlige-ansatte. 

http://min-barsel.dk/barselsregler/barselsregler-for-offentlige-ansatte
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Initiativ 16: Visse rammevilkår trækker ressourcer i kommunerne (2/3)

• Under besøg i case-kommunerne er der identificeret rammevilkår, der driver ressourcer centralt og decentralt

• Antallet og kompleksiteten af overenskomster og lokal- og forhåndsaftaler er blevet identificeret som tidskrævende for lønområdet

Kompleksitet

• Kommunale medarbejdere kan ansættes på mange forskellige 

overenskomster

• I 2010 var der 203 kommunale overenskomster. For eksempel er 

der på børneområdet 50 overenskomster og aftaler1

• Kommunale overenskomster er ofte mere komplekse end private, 

idet løn og arbejdstid i højere grad er reguleret gennem 

overenskomsterne, og i flere tilfælde varierer fra faggruppe til 

faggruppe

• Kommuner kan vælge at have lokalaftaler eller forhåndsaftaler for 

forskellige grupper af kommunale medarbejdere

• Er der mange forhåndsaftaler i en kommune, kan dette komplicere 

ansættelsen af nye medarbejdere og vagtplanlægning ved eventuelle 

ændringer i medarbejdernes timetal 

• Hvor mange og hvor komplekse forhåndsaftalerne i en kommune er, 

varierer blandt kommunerne og er gerne betingede af fx et ønske om 

fleksibilitet i kommunen2

Observationer 

i kommunerne

• I Lemvig rapporteres det, at tiden det tager at ansætte en ny 

medarbejder hænger sammen med kompleksiteten af 

overenskomsterne. For eksempel tager det længere tid at ansætte 

en akademiker end en SOSU-medarbejder

• Der bruges meget tid centralt på support af decentrale ledere og 

medarbejdere ift. overenskomster (fx i Lemvig og Aalborg)

• I Ringkøbing-Skjern og Lyngby-Taarbæk Kommune er de centrale 

medarbejdere organiseret i teams, så hvert team ikke skal kende til 

alle overenskomster

• I Lyngby-Taarbæk Kommune udsendes der information til 

decentrale ledere og sekretærer om væsentlige ændringer i 

overenskomster

• 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 i systemet. 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 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 i kommunen. 

Samtidig skaber aftalerne ensartethed på tværs af institutionerne, så 

længe de er strømlinet for hele kommunen

Analytiske 

konsekvenser

• Ved fremtidige organiseringsændringer bør det overvejes, om 

kompleksiteten og mængden af overenskomster bør føre til, at 

placering af overenskomstforhold på nye medarbejdere ikke foregår 

på institutionsniveau

• 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 

Overenskomster Lokalaftaler

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 16 – FORSIMPLING AF RAMMEVILKÅR (2/3)

1: Kilder: Produktivitets Kommissionen, september 2013: Overenskomster, arbejdstid og løndannelse i den offentlige sektor, http://www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-lonforhold/Overenskomster-og-aftaler/Overenskomstomrader/Overenskomster/. 

2: Fx varierer antallet af forhåndsaftaler på ergoterapeutområdet fra ingen til 18 pr. kommune (typisk har hver kommune et sted mellem en og fire aftaler). Kilde: http://www.etf.dk/forhaandsaftaler-kommuner-i-hovedstaden. 

http://www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-lonforhold/Overenskomster-og-aftaler/Overenskomstomrader/Overenskomster/
http://www.etf.dk/forhaandsaftaler-kommuner-i-hovedstaden
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Initiativ 16: Visse rammevilkår trækker ressourcer i kommunerne (3/3)

• Under besøg i case-kommunerne er der identificeret rammevilkår, der driver ressourcer centralt og decentralt

• Ufuldstændige e-fakturaer fra leverandører øger kompleksiteten af konteringen, idet det kan være svært at identificere fakturaen og kontere den rigtigt. Samtidig 

forhindrer det muligheden for automatiske betalings- eller fakturaplaner (eller øger risikoen ved at have dem)

Kompleksitet

• For en række indkøbskategorier er der væsentlige udfordringer med 

datakvaliteten i kommunerne. Udfordringerne relaterer sig først og 

fremmest til leverandørens fakturering. Anvendes forkerte eller 

meget brede varenumre, der dækker over forskelligartede varer, 

forkerte enheder eller antal, eller faktureres der "jf. aftale", er en 

vellykket varenummerkategorisering, sammenligning og prisanalyse 

ikke mulig. Dette betyder også, at opsætning af betalings- eller 

fakturaplaner ikke er muligt jf. initiativ 7. Én kommune nævner 

således, at en strammere ”justits” ift. ordrenummer ville være en stor 

fordel i anvendelsen af faktura- og betalingsplaner

• For tjenesteydelser gælder det generelt, at fakturakvaliteten er 

lavere end for varer. Dette skyldes, at der ofte anvendes mindre 

specifikke varenumre, der i realiteten dækker over forskelligartede 

ydelser. Endvidere kan der være forskelle i faktureringen, som følger 

af forskelle i den aftalte prismodel med den enkelte aftaleholder, fx 

hvorvidt en ydelse faktureres separat. Det kræver i nogle tilfælde en 

manuel validering af hver enkelt faktura, hvilket kan være 

tidskrævende

Analytiske 

konsekvenser

• Forbedring af fakturakvaliteten hos leverandører, gennem konkrete 

krav fra kommunerne og andre offentlige myndigheder, kan være 

med til at styrke grundlaget for optimering og automatisering af 

indkøbsprocessen og dermed fakturahåndtering og kontering. Det 

kan eksempelvis ske ved konsekvent afvisning af fakturaer med fejl

Ufuldstændige fakturaer fra leverandører

• Indberetning til det sociale tilsyn: Kommuner har en opgave i at 

rapportere til det sociale tilsyn. Det er resultatopgørelse for budget og 

regnskab pr. botilbud og aktivitet. Resultatopgørelsen skal leveres som 

en samlet sum for alle botilbud/aktiviteter i en organisationsenhed. 

Lyngby-Taarbæk Kommune foreslår at undersøge, om denne 

opfølgning er nødvendig, da der i forvejen sendes materiale til 

revisionen til godkendelse af taksterne. Kommunerne vil også slippe for 

at anvende en regnskabsskabelon, der er ufleksibel og svær at 

indberette oplysninger efter

• Registrering af selvejende institution/kommunale almene boligers 

regnskaber: Selvejende og private institutioner optages i kommunale 

budgetter og regnskaber efter samme regler som kommunale 

institutioner, hvis der er indgået driftsoverenskomst med kommunen. 

For private institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter 

i kommunens budget og regnskab, da renter og afdrag betragtes som 

huslejeudgift. 

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at det vil lette registreringen i 

forbindelse med årsregnskabet, hvis det alene var driftsudgifter, som 

skulle registreres på den ene eller anden form for institution

Indberetninger på bogholderi og regnskab

SIMPLIFICERING OG OPTIMERING: INITIATIV 16 – FORSIMPLING AF RAMMEVILKÅR (3/3)
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Potentialeberegningerne bygger på to primære datakilder: interviews i 10 case-kommuner samt et 

spørgeskema udsendt til økonomidirektører i alle kommuner med svar fra 87 af 98

• Formål med spørgeskema ifm. potentialeberegninger: Med viden fra 

case-kommunerne har spørgeskemaet været rettet imod at afdække 

kommunernes organisering og opgavehåndtering i relation til de 

identificerede initiativer. Denne information anvendes bl.a. til 

potentialeberegninger ved at vurdere applicerbarhed per initiativ

• Svarprocent: Spørgeskemaerne er udsendt til økonomidirektører i alle 98 

kommuner gennem KLs værktøj til dette. Den opnåede svarprocent er på 

89% med stor spredning såvel geografisk som størrelsesmæssigt

Spørgeskema til økonomidirektørerne i de 98 kommuner

• Formål med interviews ifm. potentialeberegninger: I hver case-kommune 

er der foretaget interviews med de centrale løn- og bogholderifunktioner samt 

repræsentanter fra decentrale institutioner på skole-, daginstitutions- og 

ældreområdet. De i alt cirka 50 interviews har bl.a. bidraget til at identificere 

initiativer og indhente konkrete business cases for disse

Interviews med centrale og decentrale enheder i 10 case-kommuner

• Nedenstående oversigt viser dels, hvilke kommuner der er afholdt interviews og workshop med, og dels en beskrivelse af spørgeskemaet sendt til alle kommuner

• Ud fra disse kilder, samt supplerende interviews med bl.a. Statens Administration, er der dannet grundlag for at foretage de potentialeberegninger, som gennemgås 

i dette afsnit

Op til 34.999 indbyggere

50.000-149.999 indbyggere

Over 150.000 indbyggere

35.000-49.999 indbyggere

Region Hovedstaden: Lyngby-

Taarbæk, København

Region Sjælland: Greve, Roskilde, 

Ringsted

Region Syddanmark: Tønder

Region Midtjylland: Lemvig, 

Ringkøbing-Skjern, Favrskov

Region Nordjylland: Aalborg

POTENTIALEBEREGNINGER – INTRODUKTION
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I dette afsnit præsenteres først metoden bag potentialeberegningerne for initiativerne og derefter 

det estimerede landspotentiale

POTENTIALEBEREGNINGER – INTRODUKTION

• Først præsenteres den bottom-up metode, som er benyttet til at foretage potentialeestimationen pr. initiativ. Metoden hviler på en række antagelser, som ligeledes 

præsenteres

• Dernæst vises det samlede landspotentiale ved fuld implementering i 2020 samt en oversigt over den tidsmæssige realisering af potentialerne for initiativerne 

Potentialeberegninger for initiativerne (side 180-181)Gennemgang af bottom-up metoden (side 176-179)
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Potentialeberegningerne er sket via en bottom-up metode, hvor potentiale pr. initiativ er blevet 

valideret og herefter appliceret på relevante kommuner vurderet gennem spørgeskemaet

• Potentialeberegningerne i analysen er sket ud fra en bottom-up metode. Bottom-up metoden beskrevet nedenfor er primær for potentialeberegningerne

• Bottom-up metoden beregner et potentiale pr. initiativ, som bygger på de tre nedenstående elementer. Herefter kan potentialet fra hvert initiativ lægges sammen til 

et estimeret potentiale på landsplan

• For hvert initiativ er der beregnet 

potentiale i besparede årsværk, 

som bygger på tre kilder, hvoraf 

den første er primær:

1. En indhentet business case 

fra case-kommunen

2. Øvrige case-kommuners 

erfaringer og eventuelle 

supplerende business cases

3. Erfaringer fra fx Statens 

Administration samt private 

selskaber

Potentiale pr. initiativ

Tekst

1

2 3

Potentiale

• Via registre eller 

gennem spørgeskemaer 

er kommunerne blevet 

kortlagt på et 

aktivitetsmål, som 

estimerer størrelsen på 

den relevante proces i 

hver enkelt kommune 

• Det er fx antal fakturaer, 

antal lønregistre, antal 

time- og fraværs-

indberetninger mv.

• Dette aktivitetsmål 

benyttes til at estimere 

størrelsen på potentialet 

pr. initiativ for den 

enkelte kommune, og 

dermed også det 

samlede potentiale pr. 

initiativ for de 

applicerbare kommuner

Relevant aktivitetsmål

• Gennem spørgeskemaet 

kortlægges hver kommune på 

relevante parametre, som 

sikrer, at initiativets 

applicerbarhed kan vurderes

• Således er det udelukkende 

kommuner med særlige 

karakteristika ift. det konkrete 

initiativ, som er vurderet til at 

være relevante for 

potentialeberegningen 

Applicerbarhed pr. initiativ

87 kommuner kortlagt i 

spørgeskemaet

Scoring på 

parametre fx 

brug af app-

løsning

n kommuner, hvor initiativet er 

relevant

Beregnet potentiale for 

initiativ 1

• Landspotentialet er 

herefter givet ved at lægge 

potentialet fra hvert initiativ 

sammen 

Estimeret potentiale på 

landsplan

Beregnet potentiale for 

initiativ 2

Beregnet potentiale for 

initiativ 3

Beregnet potentiale for 

initiativ n

POTENTIALEBEREGNINGER – METODE: BOTTOM-UP
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Bottom-up metoden hviler på en række antagelser, som er søgt valideret med opdragsgiver samt i 

case-kommunerne hvor relevant (1/2)

• Nedenfor er antagelserne bag bottom-up metoden listet1 med en beskrivelse af, hvordan antagelsen er søgt valideret, samt en vurderet usikkerhed

• Ved "usikkerhed" refereres der til, hvor stærkt antagelsen er valideret. Lav usikkerhed indikerer, at antagelsen er valideret grundigt 

Antagelse Beskrivelse Validering Usikkerhed

Fuld og vellykket

implementering – med 

en vis usikkerhed

• Fuld implementering for alle applicerbare kommuner antages i 

potentialet for hver initiativ 

• Desuden antages vellykket implementering for alle 

applicerbare kommuner, hvilket vil sige, at de opnår bedste 

praksis niveau sat af case-kommunerne (uddybes på side 179)

• Generel metodisk antagelse

2

Årsværkdefinition
• Et årsværk antages til at tilsvare 1418 timer, hvilket er et 

hyppigt anvendt tal i forhold til DUT-sager

• Årsværkdefinition defineret efter gældende 

opgørelser
3

Lønniveau
• Gennemsnitlig årlig løn for årsværk beskæftiget med løn og 

bogholderi er ifølge KRL 373.284 kr.

• Lønniveau defineret efter gældende 

opgørelser
4

Beslutningsregler

• Overlappende initiativer kører efter beslutningsregler hvor 

standardisering dominerer centralisering inden for kommunen, 

som dominerer tværkommunalt samarbejde

• Ikke muligt at validere, men godkendt af 

opdragsgiver
1

Overheadniveau
• Overhead pr. årsværk regnes som 20% af gennemsnitslønnen 

for de relevante medarbejdere, hvilket er 74.657 kr.

• Overheadniveau defineret efter gældende 

opgørelser
5

POTENTIALEBEREGNINGER – ANTAGELSER BAG BOTTOM-UP METODEN
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Antagelse Beskrivelse Forsøgt validering Usikkerhed

Væsentlige 

processer

• Da initiativerne er samlet ud fra interviews, hvor der spørges 

ind til de væsentlige processer, antages det, at de største 

initiativer ligger indenfor de tre væsentlige processer

• Generel metodisk antagelse6

Udgifter

• Det antages, at alle væsentlige og vedvarende udgifter er 

identificeret

• Der afskrives ikke opstarts- og engangsudgifter, hvorfor disse 

ikke bliver inkluderet sammen med andre vedvarende 

omkostninger

• Hvert initiativ er blevet vurderet af 

konsulentteamet fra et udgiftsperspektiv, 

og hver case er blevet udspurgt ift. 

udgifterne forbundet med at gennemføre 

et initiativ

7

Potentiale ligger i 

årsværk

• Det antages, at alt potentiale ligger i besparelse af årsværk –

omend nogle initiativer primært frigiver tid

• Stordrift i forbindelse med fx indkøb af IT inkluderes ikke i 

estimaterne

• Generel metodisk antagelse8

Aktivitetsmål

• Det antages, at antal lønregistre og antal fakturaer udgør 

opgavestørrelsen på løn og bogholderi og dermed er 

meningsfulde mål for at skalere effekter på tværs af 

kommuner

• Validering i case-kommunerne og Statens 

Administration
9

Ekstrapolering

• Det antages, at potentialet kan ekstrapoleres fra de 87 

besvarelser til de 98 kommuner ud fra en lineær regression 

mellem effekter opnået pr. kommune og kommunestørrelse 

målt i antal årsværk

• Høj R2 værdi mellem potentiale og 

størrelse for de 87 kommuner, der har 

besvaret spørgeskemaet. Der er dermed 

tale om en bred repræsentativitet

10

Bottom-up metoden hviler på en række antagelser, som er søgt valideret med opdragsgiver samt i 

case-kommunerne hvor relevant (2/2)

POTENTIALEBEREGNINGER – ANTAGELSER BAG BOTTOM-UP METODEN
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For initiativerne centralisering inden for kommunen og tværkommunalt samarbejde er der 

foretaget yderligere justeringer i potentialeberegningerne grundet visse usikkerheder

POTENTIALEBEREGNINGER – YDERLIGERE JUSTERINGER TIL BOTTOM-UP METODEN – UDDYBNING AF ANTAGELSE 2

• Logikken bag udregningerne er, at initiativer vedrørende automatisering og processtandardisering udregnes med fuldt potentiale. Det vil sige, at der for de relevante 

kommuner regnes med, at initiativet kan give det potentiale, der er identificeret i den givne business case. Fx appliceres Lyngby-Taarbæks business case på 

standardisering fuldt ud på alle kommuner, der ikke i forvejen har standardiseret (antagelse 2 side 177). Grunden til denne antagelse om fuld potentialerealisering 

for disse initiativer er, at usikkerheden omkring og forudsætningerne for at gennemføre initiativerne vurderes at være relativt begrænsede 

• Overordnet er de beskrevne cases veldokumenterede og potentialerne i hver case er valideret i den relevante kommune. Dog gælder at der - særligt til 

organiseringsinitiativerne – knytter sig usikkerhed som beskrevet nedefor

• Der knytter sig usikkerhed ift. de to casekommuners (Aalborg og Ringkøbing Skjern) før-situation 

relativt til resten af landet. Fx viste en analyse i 2010, at Ringkøbing-Skjern forud for centraliseringen 

af bogholderi var relativt lavt placeret på produktivitet ift. andre kommuner. Det er i Aalborg-casen ikke 

muligt at skille effekten af centralisering fuldt fra effekten af digitalisering.

• Business casen for tværkommunalt samarbejde er hentet fra Statens Administration. Der knytter sig 

her usikkerhed ift. produktivitetsudgangspunktet i institutionerne, størrelsesmæssige 

sammenlignelighed mellem disse institutioner og kommunerne i et tværkommunalt samarbejde samt 

skyggeårsværk i de afgivende institutioner. Disse forhold indebærer usikkerhed ved at overføre 

erfaringerne fra SAM-casen direkte til tværkommunale samarbejder. 

• Der er ved potentialeberegningen ved tværkommunalt samarbejde alene regnet på 72 kommuner, idet 

det er stillet som krav, at kommunerne går sammen i klynger bestemt af IT-system og geografisk 

nærhed, ligesom der ses bort fra de største kommuner

• Case-tilgangen betyder, at der for hvert initiativ opregnes fra én kommune til landsplan - med den 

varians det indebærer. Status for kommunernes arbejde med de forskellige former for effektivisering er 

søgt kortlagt med spørgeskemaundersøgelsen. Kommunerne, der ikke er casekommuner, kan have 

lavet andre effektiviseringstiltag, som spørgeskemaet ikke opfanger. Der benyttes herudover et 

decentraliseringsmål for at vurdere applicerbarhed for stordrift med afsæt i kommunernes besvarelse af 

spørgeskemaet. Der er en vis usikkerhed forbundet med dette mål.

Beskrivelse af usikkerhed ved organisationsinitiativer
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Ved fuld indfasning af initiativerne er der et årligt nettopotentiale for kommunernes løn og 

bogholderi på 917 mio. kr. – realiseret primært gennem ændret organisering af opgaverne 

Estimeret potentiale på landsplan delt efter de beregnede potentialer pr. initiativ

• Det samlede nettopotentiale er på 917 mio.kr. fordelt på de otte initiativer, der beregnes potentiale på1

• Ca. 80% af det samlede potentiale findes ved centralisering inden for kommunen samt i tværkommunale samarbejder, mens de resterende 20% findes på tværs af 

de resterende seks initiativer

• Potentialet vist her er ved fuld indfasning efter år 2020. På næste side vises implementeringsplanen for initiativerne frem imod år 2020
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8: 
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7: 
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Standardisering 

af processer

5: 

Digitalisering 

af ændringer 

i stamdata

8

(1%)

4: 

Digitalisering 

af time- og 

fraværs-
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62

(7%)

Årligt potentiale, mio. kr. 

2: 

Tværkommunalt 

samarbejde

139

(16%)

539

(62%)

868

(100%)

13: 

Ingen kvittering 

for 

varemodtagelse

66

(8%)

Netto

917

Udgifter

-55

Brutto efter

ekstrapolering

973

Ekstrapolering

104

Brutto før

ekstrapolering

Brutto/NettoUdgifterEkstrapoleringBogholderiLøn

POTENTIALE VED INITIATIVERNE

1) Det er af opdragsgiver besluttet, at der ikke beregnes et potentiale for initiativ 3 omkring udbud af lønadministration. For initiativ 8 og 13 er business cases udviklet af konsulentteamet. Dette uddybes i appendiks L. 
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Af det samlede potentiale kan ~50% hentes i 2018, ~85% hentes i 2019, ~90% hentes i 2020, 

hvorefter der antages fuld indfasning

• Nedenstående tidsmæssig realisering af potentialer ved de forskellige initiativer bygger på erfaringerne fra case-kommunerne
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539
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22
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22

2018 2019 2020 Efter 2020

Digitalisering af 

time- og fraværs-

registreringer

4

Digitalisering af 

ændringer i 

stamdata

5

Automatisering af faste elektroniske 

fakturaer

7

Robotter til 

afstemning

8

Proces-

standardisering

11
50% 50%

Centralisering i kommunen

1

50%50%

Tværkommunalt samarbejde

2

50% 50%

Oversigt over initiativernes tidsmæssige realisering Fordeling af potentialer efter indfasningsmodellen

• Som følge af initiativernes tidsmæssige realisering til venstre opnås 

størstedelen af effekterne fra både automatisering samt simplificering 

og optimering i 2018 

• Effekterne fra organiseringsinitiativer hentes derimod kontinuerligt over 

årene, hvor tværkommunalt samarbejde har den længste tidshorisont1

• Ovenstående er i et ideelt scenarie, hvor implementeringen af alle 

initiativer starter i andet halvår af 2017

Ingen kvittering 

for 

varemodtagelse

13

TIDSMÆSSIG REALISERING AF POTENTIALER

1) Dette er baseret på, at det tog Statens Administration 3 år (fra 2008-2011) at opnå 70% af effekterne..
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Nedenstående viser analysens faser med angivelse af formål, hovedaktiviteter og leverancer
F
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Fase 1: Kortlægning af kommunernes organisering og 

opgavevaretagelse af løn- og bogholderifunktion

Fase 2: Udarbejdelse af katalog med forbedrings-

forslag og tilhørende inspirationskatalog

• I første fase kortlægges kommunernes løn- og bogholderifunktion med fokus på, 

hvilke opgaver der løses hvor, med hvilket ressourceforbrug samt med hvilken faglig 

kvalitet og robusthed

• Kortlægningen identificerer bedste praksis, konkrete initiativer samt erfaringer og 

effekter af disse

• I anden fase konsolideres initiativer, som blev indhentet i 

case-kommunerne i fase 1

• Der udarbejdes en inspirationskatalog med konkret 

anvisning til, hvordan initiativer kan implementeres

Tekst Tekst

Delfase C: Forbedrings-

forslag 

• De identificerede initiativer 

konsolideres med case-

kommunerne. Hvert 

forslag vurderes ud fra:

• Positive effekter 

(økonomisk, kvalitet, 

robusthed)

• Negative effekter

• Forudsætninger

• Initiativernene valideres 

med arbejdsgruppen, og 

de bedste udvælges til 

implementeringskataloget

• Potentialer i initiativer 

udregnes

Delfase B: Kortlægning gennem 

spørgeskema

• Udarbejdelse af spørgeskema til 

alle 98 kommuner pba. interviews i 

case-kommuner

• Validering af spørgeskema gennem 

pilottest til 6 kommuner af to 

omgange

• Udsendelse af spørgeskema til 

økonomidirektør i alle 98 kommuner

• Samlet kortlægning af kommunerne 

ift. organisering, kvalitet, robusthed 

og ressourcetræk i 

opgavevaretagelse samt vurdering 

af applicerbarhed af identificerede 

initiativer

Delfase A: Kortlægning via 10 case-kommuner

• Afgrænsning af opgaver i scope ved definition af 

de største processer indenfor løn- og bogholderi 

i samarbejde med arbejdsgruppen

• Kortlægning af organisering med det formål at 

udvælge 10 case-kommuner:

• Undersøgelse af eksisterende materiale, 

rapporter og registerdata

• Interviews med nøglepersoner i KL, Statens 

Administration, Silkeborg Data, Visma og 

KMD

• Interviews i 10 case-kommuner både med:

• Central løn- og bogholderifunktion

• Decentrale institutioner

• Identifikation af bedste praksis og initiativer samt 

erfaringer ifm. implementering og effekter

Delfase D: 

Inspirationskatalog 

• For udvalgte forbedrings-

forslag udarbejdes der 

implementeringsplaner

• Implementeringsplaner 

drøftes i en workshop 

med følgegruppen

• Validerede implemente-

ringsplaner samles i et 

inspirationskatalog

• Ledelsesresumé 

udarbejdes

• Analysen er udført i to faser med samlet fire delfaser: fase 1 hvor initiativer er identificeret ved interviews og spørgeskema, samt fase 2 hvor initiativerne er blevet 

konsolideret med tilhørende inspirationskatalog

APPENDIKS A – OVERBLIK OVER ANALYSEN
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Flere kilder har valideret størrelsen på de tre væsentlige processer ift. den samlede løn- og 

bogholderifunktion

• Det er blevet sandsynliggjort, at de tre væsentlige processer, lønudbetaling, ansættelse af nye medarbejdere, samt bogføring af fakturaer, udgør i omegnen af 75-

80% af den samlede løn- og bogholderifunktion i kommunerne. Derfor har det været meningsfuldt at basere analysen på disse

• Nedenfor er listet observationer fra de kilder, som er blevet interviewet ifm. denne validering

Løn Bogholderi

Privat sektor

• De to væsentlige lønprocesser er repræsenteret i 

private virksomheder som 1 ud af 6 opgaver i HR 

afdelingen1. Resten er ikke umiddelbart relevante for 

kommuner2

• Indkøbsprocessen ligger primært i 

økonomiafdelingen i private 

virksomheder som 2 ud af 10 

opgaver2. Resten af opgaverne er 

ikke relevante for kommuner 

Statens 

Administration

• Sammenligning mellem de tre væsentlige processer og Statens Administrations proceslandskab 

af 49 lønprocesser og 90 regnskabsprocesser viser stor grad af overlap (se appendiks F)

• Interviews med Statens Administration har valideret, at størstedelen af de processer, der er 

relevante for kommunerne og projektets scope, falder indenfor de tre væsentlige processer

• Tilsvarende fremhæver Statens Administration processerne som de største i egen 

opgavevaretagelse

Case-kommuner

• Observationer fra alle 10 case-kommuner indikerer, at 

de to processer er de mest ressourcekrævende 

• Af yderligere større opgaver nævnes support og visse 

specialiserede processer såsom tjenestemandspension

• Alle case-kommuner har ligeledes 

fremhævet bogføringen af fakturaer 

som største proces 

• Af yderligere mindre processer 

nævnes fx momsafregning

Markedsanalyse

• En leverandør udtaler, at personaleændringer, 

indberetninger og dagpengerefusion udgør cirka 75% af 

opgaveporteføljen. De sidste 25% indeholder 

økonomistyring, budgettering og administration af IT-

roller, som er udenfor scope i projektet

• En anden leverandør nævner ansættelse (inkl. 

ændringer), refusion, kontrol og support som største 

opgaver – disse bliver i høj grad fanget af processerne

• Ingen observationer, da der ikke er 

eksempler på outsourcing af 

bogholderifunktioner

Valideringer:

• Der er klare indikationer 

af, at de tre væsentlige 

processer dækker i 

omegnen af 75-80% af 

den samlede 

opgaveportefølje for 

kommunernes løn- og 

bogholderifunktion

• På den baggrund blev 

de tre væsentlige 

processer 

udgangspunkt for 

analysen af 

kommunernes løn og 

bogholderi

Metodiske usikkerheder:

• Der kan være mindre 

variationer mellem 

kommuner ift., hvor 

meget den indikerede 

andel dækker. Dette 

afhænger fx af 

organisation og 

snitflader til 

økonomistyring 

APPENDIKS B – VALIDERING AF VÆSENTLIGE PROCESSER

1: Dette er baseret på BCG caseerfaring samt dybdegående studier af shared services centers for 16 større private virksomheder

2. Lønprocesserne er repræsenteret som HR Admin/Payroll. De resterende HR processer inkluderer strategisk planlægning, rekruttering, træning mm. 
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Spørgeskemaet blev udarbejdet i dialog med case-kommunerne og blev udsendt i samarbejde 

med KL – fokus var på ressourceforbrug samt opgavevaretagelse af væsentlige processer

NY

Uge 6

• Pilottest af spørgeskema i 

Lemvig, Greve og Aalborg

Uge 7

• Pilotest af spørgeskema i 

Aalborg, Lemvig, Greve, 

Lyngby-Taarbæk og Favrskov

Uge 8

• Godkendelse af endeligt 

spørgeskema af FM og KL

Uge 9

• Udsendelse af spørgeskema –

hotline for kommunerne til 

udfyldelse af spørgeskema 

frem til og med uge 11

• Spørgeskemaet blev udarbejdet på baggrund af interviews i case-kommunerne, herunder de identificerede bedste praksis og initiativer

• 3 kommuner (Lemvig, Greve, Aalborg) gav af to omgange kommentarer til spørgeskemaet, mens 2 kommuner (Favrskov og Lyngby-Taarbæk) kommenterede den 

opdaterede version forud for udsendelsen

• Spørgeskemaet var inddelt i fem afsnit med fokus på ressourceforbruget i kommunerne, på opgavevaretagelsen af tre væsentlige processer, samt kortlægning af 

bl.a. kvalitet og robusthed. Svarene anvendes bl.a. til kortlægningen i afsnit 3 og potentialeberegningerne i afsnit 5

Væsentlige aktiviteter for udarbejdelse, udsendelse og bearbejdning af spørgeskema

De fem afsnit i spørgeskemaet med fokus på ressourceforbrug, opgavevaretagelse samt kvalitet og robusthed

• Fokus var på ressourcer centralt og på 

mellemniveau mellem det centrale og de 

decentrale institutioner

• Ansatte på de decentrale institutioner 

beskæftiget med løn- og bogholderi (fx en 

skole, en daginstitution, et ældrecentre) var 

dermed 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

Første afsnit: Ressourceforbrug centralt og 

på mellemniveau

• Hvert afsnit afdækkede kommunens 

opgavevaretagelse af én af tre væsentlige processer, 

nemlig lønudbetaling, ansættelse af nye 

medarbejdere, samt bogføring af fakturaer (se side 

10-12 for uddybning)

• Herigennem blev det kortlagt, hvordan kommunen 

har organiseret opgavevaretagelsen af hver proces, 

samt i hvor høj grad processerne er digitalt 

understøttet

• Dette benyttes bl.a. til at sandsynliggøre, i hvilke 

kommuner hvert initiativ i afsnit 4 er relevant

Afsnit 2-4: Opgavevaretagelse af tre væsentlige 

processer

• Det sidste afsnit afdækkede kvaliteten i 

opgavevaretagelsen på tværs af 

kommunerne

• Desuden blev robustheden kortlagt 

dels ift. i hvor høj grad 

opgavevaretagelsen er afhængig af 

specialiserede medarbejdere, dels i 

hvor høj grad der opleves udfordringer 

ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

Sidste afsnit: Kortlægning af kvalitet 

og robusthed

APPENDIKS C – SPØRGESKEMA
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Andelen af timelønnede samt medarbejderomsætningen pr. kommune er kortlagt men benyttes 

ikke aktivt i analysen

• Nedenfor er andelen af timelønnede samt medarbejderomsætningen pr. kommune kortlagt. Dette benyttes dog ikke aktivt i analysen
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• Variationen i andel af timelønsansatte mellem kommunerne er på 15%-point 

mellem top og bund 

Andel af timelønnede på tværs af kommunerne
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• Den årlige medarbejderomsætning måles som det samlede antal afgange og 

tiltrædelser som andel af antal ansatte

Årlig medarbejderomsætning på tværs af kommunerne

APPENDIKS D – KORTLÆGNING

Kilde: Udtræk fra KRL.
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Opgørelse af kommunernes gennemsnitligt antal månedlige efterreguleringer af lønudbetalinger 

indikerer, at fejl ifm. lønudbetalingsprocessen kan være en tidsdriver i visse kommuner

• Nedenfor er vist kommunernes antal månedlige efterreguleringer af lønudbetalinger pr. 100 årsværk i kommunen

• Tallet er en indikator for, hvor stor en fejlrate hver kommune har ifm. lønudbetalingsprocessen

• Data er baseret på en optælling af efterreguleringer siden januar 2015 frem til og med november 2016 fordelt på måneder og kommuner

• Efterreguleringer kan både være fejlregistreringer og rettelser af tidligere fejl, men dækker også over overenskomstmæssige efterreguleringer, lokale 

efterreguleringer, implementering af lokale aftaler mv. 

• Derfor er tallene indikative ift. kommunernes grad af fejlrater, idet disse øvrige efterreguleringskilder ikke er udskilt fra tallene
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Gennemsnitligt antal månedlige efterreguleringer pr. 100 årsværk i hver kommune • Der er stor variation mellem 

kommunerne ift. hvor mange 

efterreguleringer, der i 

gennemsnit foretages hver 

måned pr. 100 årsværk 

ansat i kommunen

• Kommunen med flest 

efterreguleringer har i 

gennemsnit 32 

efterreguleringer, mens 

kommunen med færrest 

efterreguleringer har 2

• Gennemsnittet på tværs af 

kommuner er på cirka 13 

efterreguleringer

• Givet at en efterregulering 

bl.a. kan være udtryk for 

fejlregistreringer og rettelser 

af tidligere fejl ifm. 

lønudbetalingsprocessen 

indikerer data således, at 

visse kommuner benytter 

relativt mere tid på disse fejl 

end andre

APPENDIKS D – KORTLÆGNING

Kilde: Udtræk fra KRL. Efterregulering omfatter dels de IT-styrede generelle efterreguleringer, de efterreguleringer, der foretages manuelt, samt de efterreguleringer KRL udpeger. En medarbejder indgår kun en gang pr. måned uanset antal 

efterregulerede løndele.
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Erfaring fra den private sektor eksempificerer en sekventiel fremgangsmåde ift. centralisering

• Der findes flere eksempler på, at private virksomheder gennemgår en proces omkring standardisering, konsolidering samt muligt udbud af administrative 

processer – herunder løn og bogholderi

• Nedenfor gennemgås et konkret eksempel fra en større international virksomhed, som i fire bølger har opnået markante effektiviseringsgevinster ved 

centralisering og udbud

• Det er dog et væsentligt læringspunkt, at omstillingsprocessen tager tid, samt at initiativerne skal ske sekventielt

Centraliserings-

initiativ

Beskrivelse

Standardisering Konsolidering Udbud

• Standardiserede elementer 

af hovedprocesserne på 

tværs af virksomheden – fx 

ens SAP platform

• Lavede ensartet datahierarki 

for at skabe ens 

arbejdsgange

• Påbegyndte konsolidering af 

funktioner, øget ansvar og 

minimering af ledelseslag

• Konsoliderede processer og 

ansatte indenfor HR, IT og 

Finansiering – herunder løn 

og bogholderi - til regionale 

servicecentre 

• Udbud af IT-

komponenterne i 

virksomhedens 

væsentlige processer

• Udbud af selve opgave-

varetagelse for en gruppe 

af processerne

• Leverandører hjalp med 

at beslutte, hvad der 

skulle udliciteres og 

hvordan

1993 1999 - 2001 2002-2005 • Det er forudsætningen for 

at centralisere løn og 

bogholderi, at det etableres 

overblik over de decentrale 

processer, og at disse 

herefter standardiseres

• Dette giver mulighed for at 

konsolidere processerne i 

større enheder fx ved at 

procesoptimere efter 

bedste praksis

• Udbud kan være et næste 

skridt, men vil blandt andet 

kræve en dialog med 

leverandøren omkring 

opgavehåndteringen

• Det kan være 

tidskrævende at opnå de 

fulde potentialer af 

overgangene mellem 

organiseringsformer 

Indikativ 

organiserings-

form
Decentralt Supportenhed Centralt Udbud

Virksomheden har gennemgået fire store centraliseringsinitiativer imod et fælles service center fra 1993-2005 og har 

opnået store effektiviseringsgevinster herigennem
Læringspunkter

APPENDIKS E – CENTRALISERING I DEN PRIVATE SEKTOR

Kilder: Teamanalyse; BCG erfaring; Ekspertinterviews.
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Inkluderet i vores væsentlige processer Out-of-scope/bør ikke være inkluderet i processerne

Løncontroling

Lønrapportering

• Træk standard rapporter

• Ad hoc rapporter

• Analysér og lav statistik

Lønbudgettering

• Budgetter

Dataoverførsel

• Indlæs lønposter i Navision

Beholdningsafstemning

• Afstemning af lønrelaterede poster

• Brug af sumdata som erstatning for 

uddata

Merarbejdsforpligtelser

• Opgørelse af merarbejdsforpligtelse

Andet

e-Indkomst

• Kontrol/rettelser i e-Indkomst

Tilkøbsydelser

• Refusionsprognose

• Lønbudgetsimulering

• Kundespecifikke rapporter

• ØSLDV Rådgivning

Standard ekstra

• Standard ekstra – udvalgte beregninger

• Månedlig afstemning af e-Indkomst

Refusion

Sygdomsrefusion

• Indberet sygefravær til FRAV

• Anmeldelse af sygdomsrefusion/delvis 

sygemelding

• Afslut sygdoms refusion

Barsels refusion

• Oprettelse af barsel og adoption

• Oprettelse/anmeldelse af barsel/adoption 

– afholdelse af barsel

• Anmodning om barselrefusion

Det sociale kapitel

• Oprettelse af medarbejder på social 

kapitel

• Anmodning om refusion på socialt kapitel

• Fratrædelse af medarbejder på social 

kapitel

Ind og udlån

• Registrér udlån af medarbejder

• Registrér indlån af medarbejder

Øvrige refusioner

• Ansøgning af øvrige refusioner

Refusionsindbetaling

• Håndtering af refusionsindbetalinger

Lønudbetaling og korrektion

Tiltrædelse

• Oprettelse af medarbejder

Fratrædelse

• Fratrædelse af medarbejder

• Afregning af ferie

• Dødsfald og oprettelse af efterindtægt

Variable ydelser

• Engagsvederlag, timelønnede, ferie uden løn mm.

• Aconto løn

• Indhentning af skyldigt beløb

• Tjenestebolig og lejebolig

• Udbetaling af honorar

• Udbetaling af udenlandsk honorar

Stamdata ændring

• Ændring af medarbejderstamdata

Lønkontrol

• Kundens kontrol af grunddokumentation

• Kontrol af uddata

• Standsning af løn

Pensab

• Oprettelse af tjenestemand på ny løn

• Løbende administration af tjenestemandspension

• Fratrædelse af tjenestemand

Ferie og fravær

Ferie og særlige feriedage

• Tildel ferieret automatisk (FRAV)

• Tildel ferieret manuelt (FRAV)

• Registrer afholdt ferie

• Opgørelse af ferieforpligtigelse

• Nedenstående oversigt viser de procesområder, Statens Adminisration har kortlagt på lønområdet. Oversigten blev anvendt til at validere, at de to lønprocesser dækker størstedelen 

af opgaverne på lønområdet

• De to lønprocesser dækker størstedelen af Statens Administrations processer i løn og bogholderi. Dette indikerer, at de også dækker størstedelen af kommunernes opgaver – med 

forbehold for, at der afvigelser i processer mellem stat og kommune

APPENDIKS F – STØRRELSE PÅ PROCESSER: STATENS ADMINISTRATION

De 49 lønprocesser for Statens Administration er gennemgået for at validere, hvorvidt vores to 

processer omhandlende løn omfatter størstedelen af de typiske opgaver i lønområdet
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Tilsvarende er de 90 regnskabsprocesser fra Statens Administration gennemgået – af dem der 

ikke er out-of-scope, dækkes størstedelen af vores proces fakturahåndtering ved indkøb

Regnskab

Administrér kreditor

• Bogfør faktura/kreditnotaer:

– UDEN indkøbsordre – ebilag

– udenlandske UDEN indkøbsordre – ebilag

– MED indkøbsordre – ebilag

– fejl ved match – ebilag

• Bogfør papirfakturaer/papirkreditnotaer

• Betal faktura – overfør til Nemkonto/Danske

Bank

• Periodisk opfølgning – Indkøbsordre

• Periodisk opfølgning – Fakturaer

• Håndter kreditor/leverandør-rykkere

• Udlign kreditnota

• Tømning af KUB-kontoen

• Opfølgning på fakturaer, som ikke er overført 

korrekt fra IndFak til NS

• Opfølgning på fakturaer i udvekslings tabellen

• Opret kreditor/registrér leverandør

• Opret udenlandsk kreditor

Controlling

Udarbejd ledelsesinformation og rapporter

• Udarbejd standardrapporter

Finansiel planlægning

Udarbejd interne budgetter

• Udarbejd budget i den decentrale 

indrapporteringsløsning

• Udarbejd budget via ØSC

Andet

System – generisk integrationssnitflade

• Godkendelse af aktivering GIS-integration

• Kontrol af dokumentation

Standard Ekstra

• Afstemning af skattekonto

• Hjemsøgning af EU-moms

Tilkøbsydelser

• Faktura-manager

• GIS

Øvrige

• Oprethold og vedligehold registreringsramme i NS

• Udarbejd perioderegnskab

• Administrér kasse, bank og likviditet

• Administrér anlæg

• Foretag regnskabsmæssige registrering af tilskud

Moms

Moms

• Moms ifm. ompostering mm.

• Moms ifm. tilskud

• Momsafregning med SKAT

Administrér debitor

• Registrér og vedligehold 

debitorstamdata/opret debitor

• Teknisk datavask

• Opret salgsfaktura

• Registrering af indbetalinger

• Opret salgskreditnota

• Debitorrykkere og renter

• Inddrivelse hos SKAT samt bogføring af tab 

på debitorer

• Fordring via EFI

• Forudbetaling

• Klagesager og gebyr

• Nets – indbetaling

• Nets – Oprettelse af debitoropkrævning

• Nets – salgsfaktura

• Nets – rykkere

• Nets – kreditnota

Inkluderet i vores væsentlige processer Out-of-scope/bør ikke være inkluderet i procsserne

• Nedenstående oversigt viser de procesområder, Statens Adminisration har kortlagt på bogholderiområdet. Oversigten blev anvendt til at validere, at 

bogholderiprocessen dækker størstedelen af opgaverne på området

• Processen om fakturering og bogføring dækker størstedelen af processerne – med forbehold for afvigelser mellem stat og kommune

APPENDIKS F – STØRRELSE PÅ PROCESSER
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Beskrivelse

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) udfører 

forvaltningsopgaver for langt størstedelen af de 

norske statslige virksomheder. DFØ er oraniseret 

i en lønafdeling, en regnskabsafdeling og tre 

andre afdelinger. Der er én central lokation i Oslo, 

der tager sig af administrative opgaver, 

systemtjenester, produktudvikling og 

forvaltningsopgaver. Derudover er der tre øvrige 

lokationer i Norge, der tager sig af løn og 

regnskabstjenester for de statslige virksomheder.

DFØ blev etableret i 2004

Størrelse

Der er 400 ansatte i DFØ, og de behandler løn og 

regnskabstjenester for 83% af alle statslige 

virksomheder. Det dækker bl.a. lønudbetalinger 

til 79.000 statslige ansatte og 781.000 

behandlede fakturaer om året

Direktoratet for økonomistyring (Norge)

Beskrivelse

Center for HR er en central stabsfunktion, der 

varetager drift og service, uddannelsesaktiviteter 

og specialistopgaver for Region Hovedstadens 

løn- og personaleadministration. 

På samme måde er Center for Økonomi en 

central enhed, der har ansvaret for at vejlede og 

bistå regionens aktører inden for bl.a. økonomi og 

indkøb

Der er derfor tale om en opsætning, hvor bl.a. 

supportopgaver inden for såvel løn som 

bogholderi er samlet i centrale enheder

Region Hovedstaden, Center for HR og 

Center for Økonomi

Beskrivelse

Håndterer regnskabsopgaver og fakturaer for 

Forsvarsministeriet og underliggende styrelser som et 

shared service center (ikke opgaver relateret til løn). Dette 

inkluderer også regnskaber, likviditetsstyring og financiel 

controlling. Derudover håndterer organisationen også 

rejseafregninger og andre bilag.

Forsvarets Regnskabsstyrelse er fysisk placeret i Hjørring.

Styrelsen arbejder med procesoptimering gennem LEAN-

principper

Størrelse

Årligt håndteres 340.000 leverandørbetalinger, 185.000 

rejseafregninger, 180.000 debitor/kreditornumre, 80.000 

salgsfakturaer og 45 forskudskasser

Der er cirka 180 medarbejdere i Forsvarets 

Regnskabsstyrelse

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Yderligere inspiration til konsolidering af enheder kan findes i nedenstående organisationer –

uden at deres produktivitet er undersøgt nærmere

• Nedenstående oversigt beskriver tre organisationer, der er karakteriseret af en stor grad af konsolidering inden for løn og bogholderi

• Eksemplerne anvendes ikke aktivt i analysen, og er derfor udelukkende beskrevet til eventuel inspiration ift. fremtidige ændringer i organisationsformer

• Derudover er de interessante, da Statens Administration bliver benchmarket overfor disse organisationer i den årlige Finance Benchmarking rapport fra EY

APPENDIKS G – TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE

Kilder: http://www.fmn.dk/omos/ministeromraade/Pages/forsvarsministeriets-regnskabsstyrelse.aspx, https://www.regionh.dk/ og https://dfo.no/om-dfo/organisajon/historie/

http://www.fmn.dk/omos/ministeromraade/Pages/forsvarsministeriets-regnskabsstyrelse.aspx
https://dfo.no/om-dfo/organisajon/historie/
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Forskellige IT-platforme er en potentiel praktisk barriere for tværkommunalt samarbejde, hvorfor 

disse er kortlagt for at kvalificere samarbejdsformen

Lønsystemer

• Der er kun to leverandører, nemlig KMD 

(71) og Silkeborg Data (27)

• Kommuner med lønsystem fra Silkeborg 

Data integrerer med økonomisystemer 

fra enten Fujitsu eller EG

Økonomisystemer

• Der er fire leverandører, KMD (62) 

• Fujitsu (25), EG (10), og Oracle 

Financials (kun København)

• Kommuner med lønsystem fra Silkeborg 

Data integrerer med økonomisystemer 

fra enten Fujitsu eller EG 

Betydning for tværkommunalt 

samarbejde

• Betydningen af den systemmæssige 

variation gør, at det fx kan blive 

problematisk for Slagelse og Faxe at gå i 

et tværkommunalt samarbejde med de 

øvrige Sydsjællandske øer, der alle 

bruger KMD

• Ligeledes nævnte Lemvig, at det kunne 

være svært for dem at samarbejde 

funktionelt med Holstebro grundet 

forskellige systemer

• Nedenfor er kortlagt hhv. hvilke lønsystemer samt økonomisystemer, der bliver anvendt i de 98 kommuner – med en vis usikkerhed for udbud siden 2016

• Oversigten kan anvendes til at sandsynliggøre, hvor forudsætningen for tværkommunalt samarbejde, ens IT-systemer, er opfyldt

Oversigt over lønsystemer anvendt i 

kommunerne 
Væsentlige observationer

KMD OPUS

Silkeborg Data

Oversigt over økonomisystemer anvendt i 

kommunerne 

KMD OPUS Fujitsu

EGOracle Financials 

APPENDIKS H – IT-PLATFORME 

Kilder: http://www.computerworld.dk/art/229730/hele-overblikket-disse-firmaer-bruger-din-kommune, ajourført med 2017 data fra Silkeborg Data.

http://www.computerworld.dk/art/229730/hele-overblikket-disse-firmaer-bruger-din-kommune
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Beslutningen om udbud er sket af forskellige årsager i forskellige kommuner 

Grundlag for udbud:

• I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev 

lønadministrationen flyttet til Thyborøn. Her oplevede kommunen, at det 

var svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor var hovedmotivet for 

udbuddet at styrke robustheden i opgavevaretagelsen

Udbudte opgaver:

• Kommunen udbød de lønadministrative opgaver omkring indberetning af 

løn, servicering af aftaleenhederne, håndtering af refusioner og support

• Support til spørgsmål, der kunne have økonomisk konsekvens for 

kommunen, skulle varetages centralt i kommunen af HR

Udbudsprocessen:

• Kommunen havde et eksternt konsulenthus til at udfærdige kontrakten, 

men kommunen var meget inde over kravspecifikationen

• Herunder var det en forudsætning for udbuddet, at kontoret skulle være 

beliggende mindre end en halv times kørsel fra Thyborøn, samt at de 

kommunale medarbejdere skulle overdrages til leverandøren. Grunden til 

dette var dels at beskytte medarbejdere. Derudover håbede kommunen, at 

opgavevaretageren kunne overtage lønadministration for andre kunder i 

området (offentlige og/eller private), da leverandøren også varetog 

opgaver inden for fx økonomi og inkasso

Udbud i Lemvig skete ud fra bekymring omkring robusthed

Grundlag for udbud:

• Greve forventede at kunne realisere et økonomisk potentiale ved at 

udbyde lønadministrationen ift. egen opgaveløsning

Udbudte opgaver:

• Kommunen har udbudt den tidligere centralt håndterede del af 

lønadministrationen. Lønsystemer i dag er designet til den decentrale 

bruger, hvor det kun er færdiggørelsen af den løntekniske del, som ligger i 

den udbudte lønfunktion

• Der er således sket en udvikling af opgaveløsningen i retning af mere 

rådgivning og mindre ”hands-on” arbejde hos den udbudte centrale 

lønfunktion

Udbudsprocessen:

• Kommunen har haft lønadministration udbudt siden 2004, forlængede med 

leverandøren i 2012 og skiftede leverandør i 2015

• Forud for genudbuddet i 2015 fik kommunen lavet en business case på 

hjemtagelse af opgavevaretagelsen

Udbud i Greve for at realisere effektiviseringsgevinster

• Lemvig udbød lønadministration ud fra en overvejelse om robusthed (sikker drift) og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Samme problematik om robusthed havde 

Skive og Holstebro (ifølge Lemvig) på det tidspunkt. På den baggrund stillede Lemvig som krav i kontrakten, at leverandøren skulle have kontor i kommunen

• Greve har udbudt for at opnå effektiviseringsgevinster og har ved genudbud udarbejdet business cases for at overveje muligheden for hjemtagelse

• Der refereres til dette side på side 96

Kr.

APPENDIKS I – UDBUD

Kilder: Interviews i Greve og Lemvig Kommune.
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Beskrivelse

Ringkjøbing-Skjern (og andre kommuner) har 

digitaliseret befordring ved hjælp af Carlog

System, der er en softwarevirksomhed2

Særlig fordel

Ved køb af en TRACKBOX kan kørslen 

registreres automatisk, hvorfor usikkerhed ved 

manuel registrering i system eller app 

forsvinder

Ringkøbing-Skjern rapporterer, 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

Særlig ulempe

Der er ikke observeret nogen særlig ulempe 

ved systemet. Dog har en anden kommune 

vurderet, at prisen var for høj til deres formål

Carlog

Beskrivelse

Med udgangspunkt i en løsning udviklet af Syddjurs 

har Favrskov med Syddjurs 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

Særlig fordel

Da løsningen er ”Open Source”, er kommunerne 

medbestemmende ift. krav til løsningen og funk-

tionalitetsforbedringer. Det giver fleksibilitet og 

kvalitet i løsningen

Særlig ulempe

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 specielt den fase, hvor løsningerne udvikles

Egen udvikling i kommuner via OS2

Beskrivelse

DitmerFlex er et system til at digitalisere og automatisere 

blanketter i interne og borgerrettede arbejdsgange1

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. Vejle og Horsens Kommune har også 

arbejdet med DitmerFlex

Særlig fordel

Tønder har betalt et engangsbeløb og et årligt beløb for et 

antal arbejdsgange/blanketter. Kommunen kan således 

betale for en passende ”pakke”

DitmerFlex er et generelt system, der kan bruges til at 

automatisere flere og andre blanketter end kørselsblanketter

Særlig ulempe

DitmerFlex har ikke udviklet en app. Det er dog muligt at 

indtaste på telefon/Ipad ved login på kommunens intranet

Digitalisering med DitmerFlex

Nedenstående oversigt viser forskellige måder at digitalisere indberetning af befordring, hvilket 

dermed fokuserer på en af delprocesserne i initiativ 4

• Nedenstående oversigt viser måder, hvorpå kommuner har digitaliseret indberetning af befordring. De tre initiativer deler fordele, ulemper og forudsætninger som 

initiativ 4 – blot i mindre skala (fx er implementeringsomkostningerne og det økonomiske potentiale mindre end ved digitalisering af alle processer tilknyttet 

lønudbetaling) 

• Initiativerne beskrives separat, da de er udbudt af andre end leverandører af lønsystemet (KMD og Silkeborg Data). Det viser også, at kommuner kan digitalisere 

enkelte processer

APPENDIKS J – DIGITALISERING AF TIME- OG FRAVÆRSREGISTRERING

1: Se også http://www.ditmerflex.dk/

2: Se også http://www.carlog.dk/
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Business casen for initiativ 8 "Ingen kvittering for varemodtagelse" Business casen for initiativ 13 "Automatisering af afstemningsopgaver" 

2-3 min. besparelse 

for 75% af faktura, 

som kvitteres ved 

mail/opringning

Forbedringsdelta

Antal fakturaer

Aktivitetsmål

Alle kommuner

Applicérbarhed

20% af ÅV brugt på 

afstemning i 

kommunerne

Forbedringsdelta

Totale antal 

årsværk

Aktivitetsmål

Alle

Applicérbarhed

Forbedringsdelta:

• 2-3 min. brugt på kvittering for faktura er et gennemsnitsestimat, da 

der ses mellem 1-10 min. brugt på denne proces i 12 decentrale 

tidsestimater fordelt på 7 kommuner. Umiddelbart vurderes det, at 2-

3 min. er et lavt gennemsnit

• Kvitteringer ved mail/opringning kontra direkte i system meldes i 

spørgeskema

• Initiativet bliver appliceret på fakturaer under 5000 kr. (jf. Gentoftes 

risikoanalyse) , hvilket estimeres til værende ~75% af alle fakturaer, 

og holdes stabilt på tværs af kommuner. Dette er valideret med 3 

kommuner (Gentofte: 72%, Ringkøbing-Skjern: 77%, Greve: 74,3%)

Aktivitetsmål:

• Antal fakturaer vil overestimere aktivitetsmålet lidt, da det ikke er alle 

køb, der resulterer i en varelevering 

• Vi kan justere denne ud fra et kvalitativt skøn (fx. 80%)

Applicérbarhed:

• "Alle" kunne potentielt overestimere det lidt. Selvom initiativet kun er 

identificeret i Gentofte, vil der være risiko for, at nogle kommuner 

har gjort lignende

• Der spørges dog ind til, om kvittering sker i system eller ved 

mail/opringning, og ingen kommenterer, at det slet ikke sker

Forbedringsdelta:

• En andel af afstemningen vil ikke kunne blive fuldautomatiseret men 

skal i stedet "undtagelseshåndteres”

• Der er seks observationer på størrelsen af afstemningsopgaven 

indenfor løn i case-kommunerne, og fem observationer op 

størrelsen af afstemningsopgaven inden bogholderi. Der ses et 

lineært forhold mellem størrelsen på denne opgave og størrelsen på 

kommunen (målt i kommunens totale antal årsværk)

Aktivitetsmål:

• Grundet det begrænsede antal observationer skaleres 

afstemningsopgaven lineært med størrelsen på kommunen, målt i 

antal årsværk i kommunen

Applicérbarhed:

• Da automatiseret afstemning ved RPA er en forholdsvis ny teknologi 

og ikke observeres i case-kommuner, antages det, at det er 

applicerbart for alle

• Nedenfor er det beskrevet, hvordan der er udregnet potentiale på initiativer 8 "Ingen kvittering for varemodtagelse" og 13 "Automatisering af afstemningsopgaver"

Uddybes på næste side

Der er udviklet business cases for initiativ 8 samt initiativ 13

APPENDIKS K: UDREGNING AF BUSINESS CASES
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For at estimere potentialet ved afstemningsopgaver ekstrapoleres fra case-kommunerne, da 

størrelsen på denne opgave ikke er afdækket i spørgeskemaet
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• Selvom observationerne på størrelsen af afstemningsopgaven er begrænsede, ses et klart lineært forhold mellem størrelse og antal årsværk, og observationerne 

inkluderer både små og store kommuner. Derfor vurderes det, at man kan ekstrapolere dette lineære forhold på tværs af kommunerne – specielt hvis der anlægges 

et konservativt skøn og højt estimerede outliers fjernes (dvs. Greve og København) fra regressionen på bogholderi

Der ses en komfortabel korrelation mellem størrelse og årsværk til afstemning for løn

Ligeså er korrelationen komfortabel for bogholderi – dog virker København og Greve til at være outliers, der vil overestimere potentialet, hvorfor de fjernes

APPENDIKS K: UDREGNING AF BUSINESS CASES
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