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Højre klik på den aktuelle side og 

Oktober 2019
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Dagens program

14.00-14.15 – Velkommen

Poul Taankvist

Direktør, Moderniseringsstyrelsen

14.15-14.30 – Implementeringsforløbet

Simon Schulian

Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen

14.30-14.45 – Erfaringer fra Beskæftigelsesministeriet

Sine Frederiksen

Afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet



3

GIS
Standard-interfaces

ØDUP
Integrationsplatform

Single Sign On
Udrulles 2019/2020

IntegrationDe fællesstatslige administrative systemer

IndFak
Indkøb og 

fakturahåndtering

RejsUd
Rejser og udlæg

E-rekruttering
Rekrutteringsforløb

Campus
E-læring og 

kompetencer

Statens 

Budgetsystem
Udrulles 2019/20

TID
I udbud 2020

Statens HR
Udrulles 2019/20

SKS / SB
Statsbudget og -

regnskab

NavisionStat
Økonomisystem

Statens 

Lønløsning
Lønberegning m.m.

Statens BI - ISOLA 
Statistik om løn og fravær

Statens BI - LDV Lokal 

datavarehus
Statens BI
(MS PowerBI)

Tilskudssystem

I udbud 2020

Den samlede systemportefølje
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Hvorfor et fællesstatsligt budgetsystem?

Forbedre styrings- og 

beslutningsgrundlaget i institution 

• Større gennemsigtighed  i budgetlægning og opfølgning

• Kobling af intern budgettering og ekstern rapportering 

(udgiftsopfølgninger og finanslov)

Etablere én fælles statslig løsning 

• Stordriftsfordele ved fælles etablering, drift og 

integrationer til de fællesstatslige systemer 

• Understøtter fællesstatslige regler og processer

Understøtte koncernarbejdet 

• Mulighed for koncernopfølgning på udvalgte områder

• Udmelding af FFL-,TB- og FL-rammer i hele koncernen

Effektivisere og digitalisere   

budgetarbejdet 

• Systemunderstøttelse af processer, der i dag oftest 

findes i excel-ark

• Versionsstyring til at sikre kvalitet i data
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Implementering betyder forandring

Ja Nej

Har I forud for implementeringen af Statens Budgetsystem 

udarbejdet en plan for implementering i egen institution?

- Implementeringen er først og fremmest et
forandringsprojekt

- Når systemet er implementeret og forløbet 
gennemført, fortsætter institutionens proces 
med at få mest mulig værdi af SBS

- Mange medarbejdere vil opleve, at det, de er 
vant til, skal gøres på en ny måde

- Forandringen drives af, hvad I efterspørger af 
jeres organisation

- Implementeringen er en mulighed for at 
gentænke jeres økonomiske styring
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Gode overvejelser før, under og efter implementering

Registreringsrammen

• Registrerer I data på det rette niveau? Overvej niveau for budgetlægning på obligatoriske og 
faste dimensioner. Hver kombination af dimensioner, skaber en budgetlinje der skal tages 
stilling til. Enkel registreringspraksis giver det bedste overblik

Delregn-

skab
FL-Formål Budgetart Sted Aktivitet Projekt

Obligatoriske dimensioner Faste dimensioner

Niveau for budgetlægning

Lokale 

dimensioner 

1-6

Niveau for bogføring



77

Implementeringsforløbet
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Implementeringsplan

Pilot 1 Pilot 2 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 4Bølge 3

Pilotfase Implementeringsfase

Maj 2018 – Marts 2019 December 2018 – April 2019 Marts 2019 – August 2019 Maj 2019 – Oktober 2019 Oktober 2019 – April 2020 Marts 2020 – Oktober  2020

10 institutioner 7 institutioner 32 institutioner 22 institutioner 27 institutioner
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Tredje implementeringsbølge

Bølge 3

Oktober 2019 – April 2020

27 institutioner

Team A Team B Team C

Ministerområde Institution Ministerområde Institution Ministerområde Institution

§ 11 JM Civilstyrelsen § 15 SIM Social- og Indenrigsministeriet § 11 JM Justitsministeriet

§ 11 JM Datatilsynet § 15 SIM VIVE § 11 JM Kriminalforsorgen

§ 15 SIM CPR-administrationen § 19 UFM
Styrelsen for Institutioner og 
Udd.støtte It § 15 SIM Familieretshuset

§ 15 SIM Det Økonomiske Råd § 19 UFM Uddannelses- og Forskningsministeriet. § 15 SIM Ankestyrelsen

§ 19 UFM Arkitektskolen i Århus § 19 UFM Styrelsen for Forskning og Uddannelse § 15 SIM Danmarks Statistik

§ 19 UFM Danmarks Akkrediteringsinstitution § 19 UFM
Styrelsen for Institutioner og 
Udd.støtte

§ 19 UFM Dansk Dekommissionering § 19 UFM
Kgl.Danske Kunstakadems Skoler f. 
Arkit.

§ 19 UFM Studenterrådgivningen § 28 TRM Transportministeriet

§ 19 UFM Studievalg Danmark § 29 KEFM GEUS

§ 22 KM Kirkeministeriet

§ 28 TRM Havarikommissionen f/civil luftfart

§ 28 TRM Statens ekspropriationer i Jylland

§ 28 TRM Statens ekspropriationer på øerne
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Implementeringsforløbet
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Vejen til det gode samarbejde

• Etablere en lokal implementerings- og 

driftsorganisation, der understøtter 

opgavevaretagelsen

• Sikre, at de nødvendige ledelsesbeslutninger bliver 

truffet, så gevinsterne ved SBS kan høstes på sigt

• Sikre, at institutionens leverancer i 

implementeringsperioden færdiggøres rettidigt iht. 

planen, så institutionen er klar til Go Live

• Varetage den lokale supportopgave, når SBS er 

overgået til drift

• Investere medarbejderressourcer og tid i 

”efterimplementering” for at opnå maksimal værdi 

af systemet

Institutionens ansvar

• I samarbejde med leverandøren at sikre udvikling 

og opsætning af SBS

• Sikre grundlag for implementeringen i form af en 

generisk implementeringsplan og værktøjer

• Sikre grundlag for lokal ibrugtagning af SBS ved at 

tilbyde materiale og vejledninger til den lokale 

undervisning og supportopgave  

• Sikre videndeling om bedste praksis for brug af SBS 

baseret på erfaringsopsamling på tværs af de 

enkelte bølger  

• Tilbyde support, når SBS er overgået til drift

• Indgå i partnerskab med institutionerne om at 

udvikle systemet og kontinuerligt være i dialog om 

hvordan værdi bedst muligt opnås i den enkelte 

institution

Moderniseringsstyrelsens ansvar 
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Institutionens implementeringsgruppe

Institutionens kontaktperson angående forretningens 
styringsmodel, og hvordan styringsmodellen 
potentielt vil blive påvirket af processerne i SBS

Forretning og styringsmodel

Implementeringsansvarlig i institutionen. Er den 
primære kontaktperson til Moderniseringsstyrelsen 
og har desuden ansvaret for kommunikation og 
governance.

Implementeringsansvarlig

Superbruger i SBS med indgående kendskab til
vejledningsmaterialet. Skal oprette skabeloner for
procesflows samt oprette og vedligeholde brugere. 
Har ligeledes ansvar for uddannelse og support.

Undervisning og superbruger

Skal have kendskab til integrationer mellem systemer 
i institutionen, sammenhæng til registreringsrammen 
samt kendskab til systemopsætninger i SLS og LDV. 
Skal indlevere og validere data

Overblik over data
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Gode overvejelser før, under og efter implementering

Kontering i regnskabet gennem 
RejsUd, IndFak, mv.

Oprettelse og justering af 
budgetposter

- Hvad er økonomifunktionens rolle?

- Er der sammenhæng mellem regnskabet og 
budgettet?

- Er der mange fejlkonteringer, og hvad er 
processen for at undgå fejlkonteringer? 

- Er der en proces for omposteringer inden 
periodeluk?
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Et system i løbende udvikling

Følg hjemmesiden

Deltag i netværk

Kontakt MODST

Gå-hjem møder

Undervisning

- SBS udvikles løbende i takt med 
ibrugtagelsen

- Der kommer stadigt flere institutioner til, 
bl.a. selveje

- Bedste praksis for anvendelsen af SBS skabes 
i samspil med brugerne

- Videndeling er forudsætning for udviklingen
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Næste skridt

✓Opstartsmøde Informationsmøde Bilaterale møder

6 november
(Moderniseringsstyrelsen)

Uge 46-49
(I institutionerne)

Workshopforløb

Februar-marts
(Moderniseringsstyrelsen)

Efter opstartsmødet udsendes:

- Implementeringsdokument: Returneres til Moderniseringsstyrelsen med navne og e-mail til institutionens 
implementeringsgruppe

- Spørgeskema: Udfyldes senest 13. november. Indgår som en del af de bilaterale møder
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Erfaringer fra 
Beskæftigelsesministeriet



1717

Afrunding
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Næste skridt

✓Opstartsmøde Informationsmøde Bilaterale møder

6 november
(Moderniseringsstyrelsen)

Uge 46-49
(I institutionerne)

Workshopforløb

Februar-marts
(Moderniseringsstyrelsen)

Efter opstartsmødet udsendes:

- Implementeringsdokument: Returneres til Moderniseringsstyrelsen med navne og e-mail til institutionens 
implementeringsgruppe

- Spørgeskema: Udfyldes senest 13. november. Indgår som en del af de bilaterale møder


