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Hvor langt er vi nået

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 November 2019 – April 2020 April 2020 – November 2020

10 institutioner 7 institutioner 31 institutioner 22 institutioner 28 institutioner
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Nye (brugervenlige) vejledninger

• Anlæg

• Budgetopfølgning

• Løn

• Udgiftsopfølgning

• Rapporter

• Systemopsætning

- 16 nye vejledninger med 
udgangspunkt i brugeren

- Vejledningerne er baseret på de 
enkelte processer i SBS

- Separate vejledninger til 
budgetansvarlige og økonomifunktion

… https://modst.dk/systemer/budgettering/brugervejledninger/
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Undervisning

Moderniseringsstyrelsen tilbyder undervisning i Statens Budgetsystem fra og med 1. kvartal 2020

Økonomifunktion

Lønbudgettering

Februar/marts 2020

Anlægsbudgettering

Rapportering

Maj 2020

Kurser udbydes via CAMPUS. Hold jer orienteret via nyhedsbrev og hjemmeside
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Nyhedsbrev

Bliv opdateret på seneste nyt om Statens Budgetsystem

- Nyheder om releases

- Nyheder om vejledninger, undervisning, mv.

- Større driftsnedbrud

https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
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Driftsstatus

Driftsstatus

Følg aktuel driftsstatus på Statens Budgetsystem 
samt øvrige systemer i Moderniseringsstyrelsens 
systemportefølje:

https://modst.dk/systemer/driftstatus/
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Support

Support

Supportsager oprettes via Statens Administration

Sager oprettes gennem Serviceportalen

https://modst.dk/systemer/driftstatus/support/
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Hvorfor vi gik i gang med at kigge på gode eksempler

• Samle op og dele erfaringer med SBS

• Ønske om at vise, hvordan SBS kan anvendes 

forskelligt afhængigt af institutionens 

styringsbehov, kompleksitet og 

økonomistyringsmodel

• Inspirationsmateriale

1. De gode eksempler

2. Brugervejledningerne

3. Systemmanualerne

https://modst.dk/systemer/budgettering/tips-og-tricks/
https://modst.dk/systemer/budgettering/brugervejledninger/
https://modst.dk/systemer/budgettering/brugervejledninger/
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Vores tilgang

• Illustrering af forskellige budgetprocesser i SBS

– Budgettering uden budgetansvarliges direkte input i SBS

– Budgettering med budgetansvarliges direkte input i SBS

– Løn

– Anlæg

• Startede med spørge til styringsbehov

• Institutionens processer blev tegnet med 

udgangspunkt i generiske 

procesbanetegninger 
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Budgetproces i SBS
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Opbygning af casesamlingen



15

Hvad kan I bruge de gode eksempler til?

1. Lær af andres erfaringer 

2. Se om jeres processer ligner én af de fem cases

3. Tegn jeres egne processer for budgetopfølgning op med udgangspunkt i procestegningerne i 

de fem cases

4. Kig på de relevante afsnit i den tilknyttede brugervejledning 

Kontakt SBSimplementering@modst.dk

mailto:SBSimplementering@modst.dk
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Implementering af SBS i DMI
Informationsmøde 5. december 2019
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Implementeringsfasen

• DMI var en del af systemimplementeringens Bølge 1, der forløb fra marts-august 2019

• Samtidig paralleludvikling af en ny økonomistyringsstrategi, hvor SBS skulle fungere som redskab for hele instituttet

• Projektgruppen var sammensat af 2 controllere, 1 bogholder og 2 budgetansvarlige fra afdelingerne

• Selve implementeringen hos DMI blev inddelt i faser:

1. Budgetopfølgning

2. Drifts- og timebudgettering

3. Anlægsbudgettering
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Brug af SBS til udgiftsopfølgning

• SBS skulle første gang anvendes af de budgetansvarlige til maj-opfølgningen som grundlag for udgiftsopfølgning 2

• Implementeringsgruppen indkaldte hver afdeling enkeltvis til introduktion og undervisning i systemet

• Hypercare-periode 

• Læringsproces ift. opsætning:

• Valg af inputskemaer til prognosetilretning og afvigelsesforklaringer

• Rapporttilretning for at give læseadgang og overblik

• Opsætning af flow med ekstra godkendelsesled
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Drifts- og timebudgettering

• Ved opstart at processen for udarbejdelse af Grundbudget 2020, blev der indkaldt til fælles undervisningssessioner

• Opfriskning af SBS’s generelle funktionalitet fra tidligere undervisning samt udbygning med budgetlægning og timebudgettering

• Ift. lønmodulet anvendes kun timebudgettering på medarbejderniveau, da SBS ikke kan understøtte kompleksiteten af DMI’s løn-

og omkostningsfordeling.

• Udmelding af fastsatte rammer fra Økonomi for indtægter, udgifter og timer

• Langt hen ad vejen budgettering som de budgetansvarlige var vant til – dog med flere obligatoriske dimensioner
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Anlægsbudgettering

• Hos DMI er alle anlæg budgetteret centralt hos Økonomi, hvorfor anlægsmodulet kun anvendes af Økonomi.

• Der udarbejdes en årlig investeringsplan parallelt med budgetlægningen. Her godkendes kommende anlæg og der gives 

opdateringer på tidligere godkendte, men endnu ikke idriftsatte anlæg. 

• SBS-anlæg giver nemmere anlægsfremskrivning med færre manuelle fejlkilder
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Afskrivningsprofil - mDKK
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afskrivninger fra eksisterende aktiver
Finansieringsramme
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Hvor er vi i dag?

• Resten af instituttet har generelt taget godt i mod systemet.

• SBS anvendes af de budgetansvarlige til løbende opfølgning, budgettering og timebudgettering.

• Ansvarsfordelingen mellem de budgetansvarlige og Økonomi er blevet tydeliggjort.

• De budgetansvarlige har fået større ejerskab for deres budget og nemmere opfølgningsmuligheder.

• Der er et åbent rapporterings flow, der gør det muligt for de budgetansvarlige hele tiden at se nyeste budget- og regnskabstal.

• SBS anvendes til anlægsbudgettering i Økonomi.

• Stadig ønsker til systemet:

• Svartid i systemet

• Systemtekniske udfordringer da spærrede dimensioner og gamle medarbejdere ikke fra-filtreres i timebudgetteringen

• Opsamling på fuldførte flows

• Videreudvikling på rapportopsætninger lokalt

• Videre arbejde med opsætning af ekstra godkendelsesled
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Læringspunkter fra implementeringsfasen

• Tænk som slutbrugeren i hele implementeringsprocessen

• Prioritér at sætte den nødvendige tid af til test og implementering

• Slutbrugerne skal aktivt deltage i implementeringsgruppens arbejde

• Afprøv systemets funktionalitet og stil spørgsmål! 

• Brug jeres implementeringsansvarlige i MODST
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Landbrugsstyrelsens tilgang 
til budgetopfølgning i SBS 

05-12-2019

Alice Bechlund ALIBEC@LBST.dk
Jacob Gade Jensen JAGAJE@LBST.dk

mailto:ALIBEC@LBST.dk
mailto:JAGAJE@LBST.dk


Landbrugsstyrelsen udmønter 
regeringens politik ved at skabe 
værdi for landbrugserhvervet på 
et bæredygtigt grundlag 
Strategi 2022

/ Landbrugsstyrelsen 26



242 12.500 8,6 mia.
Vi administrerer pr. 20 jan 

2018

bekendtgørelser udstedt 

med hjemmel i 41 forskellige 

love og 7 tekstanmærkninger

Vi gennemfører årligt 

cirka

kontrolbesøg hos 

danske  landmænd og 

fødevarevirksomheder

Vi udbetaler årligt cirka

kroner i støtte til mere 

end 40.000 modtagere i 

den danske 

fødevaresektor. 

/ Landbrugsstyrelsen 27



Økonomistyring i Landbrugsstyrelsen (LBST)

/ Landbrugsstyrelsen / Landbrugsstyrelsens tilgang til budgetopfølgning i SBS 28

Økonomiske styrringsbehov

• Ressourcestyring 

• Tilskudsøkonomi, herunder EU/national finansiering

• Gebyrvirksomhed

• Indtægtsdækket virksomhed

• Vådområder

• IT-økonomi

• Projektøkonomi

• Anlæg

• Flerårighed

Bruttoudgiftsbevilling

Alm. virksomhed mv.

Gebyrfinanisering

IDV

Andre
tilskudsfinanisede
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Medarbejdere

/ Landbrugsstyrelsen 29

Augustenborg 

København 

Tønder

Kolding

Herning 

Randers 

Odense 

Ringsted

Ringsted 
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Økonomistyring (Drift)

Organisationsdiagram



LBST proces - Før implementering

• Løftestang – måske? 

• LBST valgte at gå ”all-in” med målrettet fokus på SBS basis-modulet ift. de løbende 
budgetopfølgninger vedr. øvrig drift og indtægter 

Udfordre styringsniveau og –behov
• Ændring af budgetteringsniveau fra finanskonto (6-cifre) til budgetart med 26 udvalgte 

konti

Formål
• Ønske om at minimere antallet af opfølgningsskabeloner med dobbeltregistreringer.
• Ønske om at samle en større del af vores opfølgning til et system

/ Landbrugsstyrelsen / Landbrugsstyrelsens tilgang til budgetopfølgning i SBS 31



LBST proces - Under implementering

• Revurdering af styrelsens opfølgningsproces med SBS 

• Udvælgelse af rapporter/inputskemaer og sammensætning af workflow
- Skal tilpasses det ønskede niveau/aktivitet ved budgetopfølgningsprocesser

• Planlægning af uddannelsesforløbet for budgetlæggerne (BL) 
- Pilottest
- Grunduddannelse (Udgiftsopfølgning 1 2019)
- Udvidet uddannelse (Udgiftsopfølgning 2 2019)

Forankring & forandring tager tid!

/ Landbrugsstyrelsen / Landbrugsstyrelsens tilgang til budgetopfølgning i SBS 32



LBST proces - Efter implementering

• Kvartalsvis evaluering af systemet

• Evaluering af budgetopfølgningsproces (løftestang):
- Kadence
- Udvælgelse af enheder
- Væsentlighedskriterier
- Opfølgningsniveau
- Historik
- Kompetence

Næste step med SBS i LBST
• Implementering af Løn-modul
• Yderligere afdækning/konsolidering af styringsbehov
• Overvejelser ift. øvrige SBS moduler 

Ønsker til SBS
• Tidsregistreringsmodul

/ Landbrugsstyrelsen / Landbrugsstyrelsens tilgang til budgetopfølgning i SBS 33



- Gå all-in når I implementerer et SBS modul

- Vær klar på formålet, målret kommunikationen og simplificer overfor interessenter

- Sikre forankring ved at anticipere brugernes behov og afliv evt. myter

- Forventningsafstemning over for systemets kommende brugere

- Benyt muligheden til at genbesøge opfølgningspraksis mv.

/ Landbrugsstyrelsen / Landbrugsstyrelsens tilgang til budgetopfølgning i SBS 34

Overordnede budskaber
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Nyt om Statens Budgetsystem

• Anvendelse af standardkonto 10 

• Renteberegning      5%

• Forbedring til grundbudget

• Forbedring til anlæg 

• Forbedring til løninputskema  

Opdateringer til SBS mandag 9. 

december 2019

- Selvejende institutioner  

- Ønsker fra brugere

- Performance og brugeroplevelsen

I kan læse om opdateringerne på vores hjemmeside Modst.dk 



Performance og Brugeroplevelsen

Godt nyt

Gode undskyldninger

”Et hurtigere system er på trapperne 

Selvom SBS bygger på en af de hurtigste databaseteknologier, der er tilgængelig i dag, har nogle 

brugere af systemet i de seneste måneder oplevet utilfredsstillende svartider. Vi er meget 

opmærksomme på at få forbedret systemets performance og har gennem den seneste tid 

arbejdet sammen med KMD om at optimere systemet og få nedbragt svartiderne. Til 

arrangementet fortæller vi mere om arbejdet og vores forventninger til systemets fremtidige 

performance.”



Lidt Grafik 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

MAJ 2018 SEP 2018 DEC 2018 MAR 2019 JUN 2019 OKT 2019

Virksomheder

Virksomheder

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

MAJ 2018 SEP 2018 DEC 2018 MAR 2019 JUN 2019 OKT 2019

Brugere

Brugere

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

MAJ
2018

SEP
2018

DEC
2018

MAR
2019

JUN
2019

OKT
2019

Brug af maskinerne



3939

Hvad holder vi øje med



Bruger oplevelser

Institutionsbudget

Anlæg

Løn

Koncern

29 sek. for at åbne alle detaljer i en bogføringskreds

Dårlige svartider på at kopiere 

Dårlige svartider på kopiering og input

9 sek. for at åbne, men 11 klik før skema er klar til 

opdatering



Godt nyt

Teknik: Tilpasning:

Institutionsbudget

Anlæg

Løn

Koncern

Institutionsbudget

Anlæg

Løn

Koncern
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Gode undskyldninger – 29 sekunder

Autorisation – hvem er i og hvad må i ændre

Registreringsramme:

- Hvilke dimensioner og hvordan er bogføringskredsen konfigureret

- Gyldighed for f.eks. Delregnskab, Gyldighed i sammenlignings versionen

Spærring af dimensioner

Konto – Budgetart hvor mange cifre

Indtægter, udgifter, løn – baseret på regnskabskonto definition

Standard konto 10 osv osv


