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Indledning

Økonomistyrelsens analytikerhåndbog skaber overblik over de
fællesadministrative data og deres anvendelsesmuligheder
Udarbejdelse af analytikerhåndbog er en del af Økonomistyrelsens datastrategi

Økonomistyrelsen udvikler, drifter og servicerer en række administrative systemer,
der understøtter både styring og drift i de statslige institutioner. Økonomistyrelsen
har som følge heraf en række fællesadministrative data, som ikke er ”egne” data,
men som er produceret på baggrund af statens administrative processer.
Gennem udstillede data og bistand i form af analyser af og rådgivning om
regnskab, indkøb, styring, ledelse og meget andet understøtter Økonomistyrelsen
de statslige institutioners arbejde. I 2019 udarbejdede Økonomistyrelsen derfor en
datastrategi, som havde til formål at:

Styrke Økonomistyrelsens arbejde med at stille data fra de
fællesadministrative systemer til rådighed for statslige institutioner
Sætte retning for, hvordan Økonomistyrelsen forbedrer og øger
anvendelsen af fællesadministrative data i analyser og driftsprocesser
Understøtte statslige institutioner med at træffe datadrevne beslutninger,
der bidrager til effektiv drift, kvalitet og robusthed i opgaveløsningen
Datastrategien beskrev en række tiltag, som skal styrke Økonomistyrelsens
arbejde med ovenstående. Tiltagene består fx af styrket intern data governance,
herunder oprettelse af et dataråd, en dybdegående kortlægning af styrelsens
fællesadministrative data samt nærværende analytikerhåndbog.
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Formålet er at skabe åbenhed om ØS’ data og dets anvendelsesmuligheder
Analytikerhåndbogen henvender sig medarbejdere, der anvender
fællesadministrative data fra Økonomistyrelsens systemer til
analytiske formål, fx ved at lave ledelsesinformation, udarbejde
beslutningsgrundlag eller andre typer datafremstillinger. Det kan
fx være medarbejdere inden for HR, økonomi eller indkøb.
Analytikerhåndbogen skal skabe åbenhed om Økonomistyrelsens
data og give indblik i centrale variable. Det skal være klart, hvilke
data der er adgang til for statslige institutioner, samt hvordan
data, der udstilles bredt af Økonomistyrelsen, er bearbejdet.
Analytikerhåndbogen skal skabe gennemsigtighed om nøgletal,
Økonomistyrelsen udarbejder og offentliggør. Definitioner,
afgrænsninger og opmærksomhedspunkter beskrives, og der
gives eksempler på fortolkning af nøgletal for bl.a. personaleomsætning, indkøb-compliance og generelle fællesomkostninger.
Analytikerhåndbogen skal sætte retning for, hvordan man kan gå
til typiske analyser på baggrund af Økonomistyrelsens data. Det
beskrives, hvordan data gør det muligt fx at udarbejde
detaljerede opgørelse af sygefravær, lønsammensætning,
efterspørgselsstyring samt årsværkspriser.

Indledning

Håndbogen tager udgangspunkt i data fra Økonomistyrelsens
fællesadministrative systemportefølje
Håndbogen tager udgangspunkt i konkrete variable, nøgletal og analyser
inden for fællesadministrative data
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Håndbogen inkluderer kun variable, nøgletal og analyser på
baggrund af fællesadministrative data1, og ikke
institutionsspecifikke data, såsom fx ESDH-data.
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Håndbogen tager udgangspunkt i specifikke variable, nøgletal og
analyser og viser, hvordan man kan gå til dem. Håndbogen er ikke
et kursus i, hvordan man helt generelt tilgår analyser.

Der er gennemført drøftelser med HR-, indkøbs- og økonomienheder mhp. at efterprøve behovet for øget gennemsigtighed i
data og eksempler på anvendelsesmuligheder.
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1) Håndbogen beskriver dog ikke den samlede mængde stam- og kildedata i Økonomistyrelsen

Institutionsspecifikt
administrativt data

Tværstatslige
perifere data

(fx ESDH-data)

(fx logdata fra
fællessystemer)

Fællesadministrative
data

Borgerdata
(fx CPR-data og
skatteoplysninger)

Fagdata fra
institutioner
(fx data fra
sagsbehandling)

Indledning

Håndbogen beskriver variable, nøgletal og analyser på tre fagområder
Indledning
Rammesætter håndbog og
Økonomistyrelsens datalandskab
Personale
Omfatter analyser af
medarbejdere og ledere i
organisationen

Indkøb
Omfatter analyser af institutioners
køb af varer og ydelser

Regnskab og økonomi
Omfatter analyser af regnskab
eller økonomistyring

Afslutning
Eksempler på relevante analyser
uden for håndbogens scope
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Indledning

Økonomistyrelsen råder over en stor mængde fællesadministrative data,
som kan anvendes i forskellige sammenhænge
Data er fordelt på systemer, områder samt analyseplatforme

Hver dataområde består af en række datasæt
= Dataområde

+2

= Datasæt

Rejsebestillinger

+2

11 fællesadministrative systemer
IndFak, Navision, Statens Koncernsystem (SKS), Statens
Bevillingslovsystem (SB), Statens Budgetsystem (SBS),
Statens Pensionssystem (SP), Statens Lønssytem (SLS),
RejsUd, Statens HR, Campus samt Statens eRekruttering

4 analyseplatforme
Statens BI - LDV, - ISOLA og – IA samt Statens
Benchmarkdatabase (BMDB)

Sygefravær

Rejser
og udgifter

Fakturaer

+5

Demografi

Fravær
Løn og
ansættelses
-vilkår

Indkøb
og faktura

Finanslov og
statsregnskab
Finanslov

Fællesadministrative
data

Økonomistyring
Udgiftsopfølgning

Løn og
pension
Effekthåndtering

Organisation
Organisering
+1

Tidsregistrering
KompetenceRekruttering
udvikling

Tidsregistreringsramme
+1

Institutionsbudgetter

Interne
registreringsrammer
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+1

Ansættelsesvilkår

Indkøbskategorier

Finanslovsog regnskabsstruktur

10 overordnede dataområder
+33 identificerede datasæt

+2

Stillingsopslag

Kursusaktiviteter
+1

Tidsanvendelse

Indledning

Inden for personaleområdet har Økonomistyrelsen data om løn,
ansættelsesvilkår og fravær
Inden for personaleområdet anvendes data inden for tre områder

Løn og
ansættelsesvilkår

Fravær
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Kildedata stammer fra lønanvisningssystemer og udstilles i ISOLA og LDV

Samtlige medarbejderstamdata (navn, alder, køn mv.) samt
Medarbejderens ansættelsesforhold, såsom stillingsbetegnelse,
personalekategori, bevillingslønramme, løntrin, forhandlingsberettiget
organisation mv. Indeholder videre alle oplysninger vedrørende lønog pensionsdata (beløb på løndele, bevillingstimer mv.).

• Alle offentlige lønanvisningssystemer, herunder SLS, FMN Løn,
Silkeborg Data, KMD samt SP.
• SLS Fravær for institutioner, som anvender systemet, mens
øvrige institutioner indberetter til Økonomistyrelsen. En række
institutioner har videre taget Statens HR i brug, hvor orlovsdata
Kildedata
indberettes

Fravær baseret på egen sygdom, arbejdsulykke samt delvis
sygemelding. Herudover anvendelse af særlige feriedage, fravær
baseret på barns sygdom, omsorgsdage, seniordage, orlov m.v.

• Statens BI - LDV udstiller data om løn og fravær og
standardrapporter om lønopfølgning og -fremskrivning til
økonomimedarbejdere, fagchefer og direktion, og muliggør
videre kobling til institutionens andre systemer
Analyse• Statens BI - ISOLA bruges til tværgående analyser og
platform
benchmarking af løn og sygefravær

Indledning

Inden for indkøbsområdet har Økonomistyrelsen data om fakturaer,
varekataloger, indkøbsordrer samt indkøbskategorier
Inden for indkøbsområdet anvendes data inden for fire områder
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Fakturaer

Data fra faktura, som statslige institutioners indkøb genererer. En
faktura består af en række informationer om købet, herunder leverandør, betaling mv. Fakturadata beriges med regnskabsdata i
godkendelsesprocessen.

Varekataloger

Data fra de varekataloger, der anvendes af statslige institutioner ifm.
indkøb. Et varekatalog består af en række informationer om varen,
herunder varens pris. Varekataloger oprettes af leverandører,
Statens Indkøbs, SKI1 eller af institutionen selv.

Indkøbsordrer

Data fra de ordre, som statslige institutioner opretter. En
indkøbsordre består af en række informationer om ordren, herunder
ordrenummer, beløb mv. Indkøbsordre oprettes af institutionen selv.

Indkøbskategorier

Stamdata på indkøbskategorier, som Økonomistyrelsen har ansvar
for vedligeholdelse af .

Anm.: 1) Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Kildedata stammer fra faktureringssystemer og udstilles i IA og LDV

• Fakturahåndteringssystemer, primært IndFak eller tilsvarende
systemer, som anvendes lokalt. Datagrundlaget indeholder data
fra statslige institutioner (inkl. SAP-institutioner) samt visse
selvejende institutioner.
Kildedata • Varekataloger og indkøbsordrer oprettes typisk i IndFak

• Statens BI - IA indeholder alle godkendte fakturaer for hele
staten fra 2014 og frem, men kan kun tilgås centralt
• Statens BI - LDV samler institutionsspecifikke data for indkøb og
indeholder et analyseværktøj baseret på fakturadata
Analyse• Statens Benchmarkdatabase indeholder nøgletal om
platform
compliance

Indledning

Inden for regnskab og økonomi har Økonomistyrelsen data om
regnskaber, budgetter, registreringsrammer og nummerstruktur
Inden for regnskab og økonomi anvendes data inden for fire områder

Regnskaber

Godkendte finansposteringer, alle SKB-betalinger og SKB-konti samt
samtlige kreditkortdata. Data inkluderer yderligere stamdata om alle
offentlige debitorer og kreditorer samt alle rammer: Driftsramme,
budgetteringsramme, investeringsramme mv.

Institutionsbudgetter

Løn-, drift- , tilskuds- og anlægsbudgetter mv. samt periodisering og
versionering. Indeholder ligeledes data på budgetopfølgning, såsom
afvigelsesforklaringer samt budgetforudsætninger i form af tekst, pris
og mængde.

Interne
reg.rammer

Finanslovs- og
regnskabsstruktur
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Lokale registreringsrammer (der ikke er formuleret i
nummerstrukturen), finanslovsformål samt lokale dimensioner

Kildedata stammer fra budget- og regnskabssystemer og udstilles i SKS og LDV

• Regnskabs- og økonomidata består af data fra SB, SBS, SKS,
Navision Stat, SAP, SLS, RejsUd og IndFak. Statens
Budgetsystem er et centralt system, der får data fra andre
systemer. SBS beriger med budget.
Kildedata • Danske Bank indberetter betalingsoplysninger

• SKS fremstiller rapporter og aggregeret data på tværs af staten
• Statens BI - LDV udstiller institutionsspecifikt data om løn,
regnskab samt budgetopfølgning. Rapporterne fremstiller
institutionens økonomi og gør det muligt at følge op på budget,
forbrug på aktiviteter, projekter, måneder, mv.
Analyseplatform • I Staten i Tal udstilles hovedtallene fra statsregnskabet.
• Statens Benchmarkdatabase udstiller en række KPI’er

Bevillingsdata samt regnskabsstruktur og finanslovsstruktur,
herunder periodisering.

Anm.: Opgørelsen er ikke udtømmende, og der findes flere centrale data under regnskab og økonomi, fx sager, anlæg, lager og ressourcer

Indledning

Årsværk, nummerstruktur og virksomhedstype er centrale variable på
tværs af personale-, indkøb- samt regnskab- og økonomidata
Variabel

Anvendelse på tværs af fagområder

Datakilder

Årsværk

Et årsværk betegner én
fuldtidsansat ud fra en samlet
norm på 1924 bevillingstimer.
Normen inkluderer ferie, fravær,
mv.

• Analyser inden for personaleområdet beror som udgangspunkt på SLS-data, hvor årsværksvariablen beregnes på • Statens BI
baggrund af antal bevillingstimer, som opgøres på baggrund af timebærende lønposteringer, og opregnes i ISOLA
- ISOLA
efter samme metode som løndele.
• SKS
• Statens BI
• Analyser af regnskab og økonomi beror primært på SKS-data, som definerer årsværk ud fra faktisk udbetalte
- LDV
bevillingstimer (lønsum) divideret med årsnormen (1924 timer).
• Analyser af indkøb kobler som regel ikke indkøbsdata direkte til data om årsværk. I nogle tilfælde kan det dog være
relevant at opgøres ‘forbrug pr. årsværk’, som en manuel sammenstilling mellem indkøbsdata og årsværk.

Nummerstruktur

Finanslovs- og regnskabsstruktur
fordeler medarbejdere, fakturaer
og posteringer efter finanslov og
regnskab

• Nummerstrukturen (finanslovs- og regnskabsstrukturen) er ensartet på tværs af fagområderne. I
• SKS
regnskabsstrukturen fastlægges organisationens ansvar for opgaver og regnskabsforvaltning, mens
finanslovstrukturen fastlægger strukturen for bevillingstildelingen ift. formål og art. Finanslovs- og
nummerstrukturen kan anvendes til at strukturere og inddele organisatoriske enheder inden for alle tre fagområder.

Virksomhedstype
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Beskrivelse

• SKS
Regnskabsstrukturen inddeler
• Ved analyser inden for både personale, indkøb og regnskab og økonomi vil det være nødvendigt at afgrænse
virksomheder i en række typer.
institutioner. Fx kan selvejende institutioner sorteres fra, hvis der fokuseres på den ”smalle” stat, eller særlige typer
Virksomhedstypen anvendes fx til
institutioner skal udvælges til sammenligning. Når institutioner afgrænses vil det som udgangspunkt være
at afgrænse den ”smalle” stat fra
hensigtsmæssigt at gennemføre afgrænsningen pba. virksomhedstypen i regnskabsstrukturen. CVR-nummer kan
selvejesektoren.
bruges til at koble institutioner til virksomhedstype.
• Regnskabsstrukturen inddeler virksomheder i seks typer: 1) Statslige institutioner (ministerier og styrelser), 2)
særlige fonde (kun Innovationsfonden), 3) selvejende institutioner på lige fod med statslige institutioner (kun
Kofoeds skole), 4) statsfinansierede selvejende institutioner (fx universiteter, erhvervsskoler, gymnasier), 5) andre
selvejende institutioner (foreninger, fonde mv., som administrerer statslige bevillinger, men ikke er omfattet af
statslige regler) og 6) ikke-statslige institutioner (fx ATP, Naviair, Danmarks Nationalbank).
• Inden for personale inkluderer ISOLA ikke institutioner direkte på baggrund af nummerstruktur, men derimod på
baggrund af, om institutionens ansatte falder under det statslige forhandlingsregi (er ansat på statslige overenskomster). Derfor inkluderer ISOLA statistik for fx selvejende institutioner og selvstændige offentlige virksomheder.

Indledning

Økonomistyrelsens data kan tilgås via en række forskellige platforme
Platform

ISOLA

Portal
Statens BI – ISOLA
(Informationssystem Om
Løn- og Ansættelsesvilkår)
tilgås via
https://isola.modst.dk/

Brugere i statslige institutioner kan få adgang til ISOLA via Brugeradministrationsmodulet (BAM).

Statens BI - LDV

Alle statslige og selvejende institutioner kan få adgang til LDV og tilgå egne data fra både fællesadministrative systemer og
lokale faglige systemer.

Statens Benchmarkdatabase
(BMDB) tilgås via
https://www.oes-cs.dk/kpi/

Alle statslige institutioner har adgang til Statens Benchmarkdatabase, og enkelte medarbejdere kan henvende sig til deres
lokale brugeradministrator, som findes via linket https://oes.dk/systemer/koncernrapportering-tilstatsregnskab/brugeradministration/

Statens BI - IA

IA kan kun tilgås af Økonomistyrelsens medarbejdere.

Statens Koncernsystem (SKS)
til via
https://www.oes-cs.dk/sks/

Tilgås med samme login som BMDB. I SKS kan den pågældende institutions egne data tilgås på posteringsniveau, mens
data på tværs af staten kan tilgås på institutionsniveau.

LDV

BMDB

Adgang

IA

SKS
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Personale
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Personale

Personaleafsnittet beskriver Økonomistyrelsens data på området og
giver eksempler på, hvordan det anvendes det i analysesammenhæng
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Emne

Indhold

Side

Datasæt

Afsnittet beskriver datagrundlaget for personaleanalyser med fokus på datakilde, karakteristika, validering ved
Økonomistyrelsen samt nøglevariable. Afsnittet beskriver SLS-data i Statens BI - LDV samt statistik i Statens BI - ISOLA
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Variable

Afsnittet beskriver 15 nøglevariable inden for personaleområdet med fokus på definition, datagrundlag, validering og
bearbejdning ved Økonomistyrelsen samt evt. bemærkninger. Afsnittet beskriver fire variable vedrørende ansættelsesvilkår,
syv vedrørende løn og fire vedrørende fravær.

14-19

Nøgletal

Afsnittet beskriver nøgletal for konsulent- og chefandel, lønudvikling, lokale lønforbedringer samt personaleomsætning, samt
hvordan nøgletallene kan hjælpe med at besvare en række spørgsmål:
•
Hvor stor er institutionens andel af hhv. chefer og konsulenter?
•
Hvad er udviklingen i medarbejdere og chefers gennemsnitsløn over tid?
•
Hvor store er de lokale lønforbedringer? Hvor udbredte er de?
•
Hvor mange ansatte har forlader arbejdspladsen om året?

20-22

Analyser

Afsnittet beskriver hvordan personaledata kan anvendes til analyser af sygefravær og løn, som to eksempler på hvordan
personaledata kan anvendes til dybdegående analyser. Herunder beskrives det, hvordan man kan få svar på en række
spørgsmål:
• Hvor meget sygefravær har den typiske medarbejder?
• Hvor meget fravær har institutionens medarbejdere holdt op mod sammenlignelige institutioner?
• Hvordan fordeler medarbejdernes sygefravær sig? Kan fordelingen indikere forskellige fraværsårsager?
• Hvad er medarbejdernes lønsammensætning?
• Hvor stor lønspredning er der inden for bestemte medarbejdergrupper og løndele?
• Hvor meget varierer institutionens lønudbetalinger fra andre institutioner?

23-29

Personale

Personaleanalyserne tager udgangspunkt i tre analyseplatforme
Analyseplatform
og datasæt
• Statens BI –
ISOLA
• Datasæt: fravær

Datakilde

Karakteristika

Validering ved Økonomistyrelsen

• Indberetninger til
• Udstillede fraværsdata består af faktisk fravær i •
Økonomistyrelsen via SLS
den pågældende periode, bearbejdet i
Ferie og Fravær
Økonomistyrelsen mhp. at sikre
• Beriges med dimensioner fra
sammenlignelighed på tværs af staten
lønstatistik, fx nummer-struktur • ISOLA egner sig derfor særligt til sammenligning
og personalekategori
af sygefravær mellem statslige institutioner

• Statens BI –
• Indrapporteringer fra
ISOLA
institutioner via
• Datasæt: Løn og
lønanvisningssystemer
ansættelsesvilkår

Nøglevariable

Økonomistyrelsen validerer og korrigerer i •
databehandling for:
o Dobbeltindberetning af fravær
•
o Ikke-lukkede fraværshændelser
o Fejl i stamoplysninger i populationsdata
o Fejl i datafilen eller datastrukturen
o Manglende/for sen indberetning

Sygefravær, fraværshændelser og –varighed
Vægtet ansættelsesbrøk,
ansættelseskvote

• Udstillede data består af opskrivninger af
• Økonomistyrelsen validerer som
•
stikprøve-måneder til årsniveau (undtagen
udgangspunkt ikke de enkelte værdier, da
variable løndele, som er en sum af faktiske
de beror på faktiske lønudbetalinger
•
udbetalinger, løbende opregnet til aktuelt niveau).
• ISOLA egner sig derfor særligt til analyser, som
•
indebærer sammenligning med andre statslige
•
institutioner

Ministerområde,
hovedkonto mv.
Løndele, fx faste og
midlertidige tillæg
Personalekategori, stilling, mv.
Årsværk, bevillingstimer

• Statens BI – LDV • Indhentes direkte via
• Data indlæses direkte fra SLS eller andre
• Data kommer via SLS og udstilles både i •
• Datasæt: Fravær
SLS/Statens HR
lønanvisningssystemer
ubehandlet form og behandlet, fx i form af
samt løn og
• Opdateres med data senest fire • LDV egner sig derfor særligt til analyser, hvor
lønfremskrivning, omregning af fravær og •
ansættelsesvilkår
dage efter en lønkørsel
der er behov for detaljerede nedbrud af fravær
ansættelser til dage, ligesom lønkoder
•
• Mulighed for at integrere egne
eller løn i egen institution. Analyserne kan
sammenlægges til logiske
•
fagsystemer, fx tidsregistrering
suppleres af ISOLA-data ved behov for eksternt
rapporteringsgrupper mv.
•
benchmark, dog med forbehold for evt.
bedarbejdning i ISOLA.
•
• BMDB
• BMDB foretager beregninger
• Datagrundlaget har samme karakteristika som • Data valideres som led i dannelse af
•
• Datasæt: Fravær
pba. ISOLA-data
ISOLA. På baggrund af dette beregner og
statistikgrundlaget i ISOLA
•
samt løn og
udstiller Økonomistyrelsen nøgletal
•
ansættelsesvilkår

Ministerområde, Hovedkonto,
steddimension, mv.
Løndele på lønkodeniveau
Personalekategori, stilling, mv.
Årsværk, bevillingstimer
Fraværshændelser og -årsager
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Anm.: Der kan læses yderligere om fraværsdata på https://isola.modst.dk/hjaelp/ISOLA_Frav%C3%A6r.pdf og løn- og personalestatistik på
https://ldv.modst.dk/Dokumentation/ISOLA/ISOLA_Standardgrundlag.pdf

Chefandel
Gennemsnitsløn
Personaleomsætning
Mv.

Personale

Inden for personaleområdet findes der særligt15 nøglevariable
Her får du overblik over og indblik i de væsentlige variable på personaleområdet, herunder evt. opgørelsesmetode
Oversigt over de variable Økonomistyrelsen udstiller i Statens BI - LDV og - ISOLA, og som ligger til grund for nøgletal og analyser. Variablene beskrives ift. definition,
i hvilke datasæt og analyseplatforme man kan få adgang, om og hvilken bearbejdning der sker i Økonomistyrelsen, herunder fx valideringsproces samt metode til
standardisering på tværs af staten. Derudover beskrives evt. bemærkninger til variablen, som det er vigtigt at holde sig for øje, når der arbejdes med variablen.

Variabel

Personalekategori

3

Stillingsbetegnelse

4

Bevillingslønramme

5

Basisløn

6

Lønkode

7

Faste løndele

8

Variable løndele
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9

Engangsvederlag

10 Udbetalt over/merarbejde
11 Samlet løn (hhv. standard, fast løn og total)

Underområde

12 Ansættelseskvote
13 Vægtet ansættelsesbrøk
14 Fraværsdage
15 Fraværshændelser

Fravær

2

Variabel

Løn og
ansættelsesvilkår

Årsværk

Løn og ansættelsesvilkår

1

Datasæt

Personale

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
personaleområdet
Analyseplatform
Variabel

Beskrivelse

Bearbejdning i Økonomistyrelsen ved udstilling i ISOLA

Kommentar

Et årsværk betegner én fuldtidsansat ud fra en samlet norm på • Statens BI - ISOLA
1924 bevillingstimer. Normen inkluderer ferie, fravær, mv.
• Statens BI - LDV
Årsværket betegner ansættelsesgraden frem for faktisk
arbejdede timer.

• Økonomistyrelsen omregner
indrapporterede
bevillingstimer til årsværk

Personalekategori

For overenskomstansatte angiver personalekategorien
hvilken overenskomst eller aftale, vedkommende er ansat i
henhold til. Personalekategorien er derfor som udgangspunkt
fast for de enkelte medarbejdere. Sammen med
personalekategori angives også løntrin.

• Statens BI - ISOLA
• Statens BI - LDV

• Økonomistyrelsen
bearbejder i udgangspunktet
ikke indrapporteringerne

• Nogle personalekategorier, henfører ikke til
aftaler (fx individuelt aftalte vilkår, særlig
vederlæggelse osv.).

Stillingsbetegnelse

Stillingsbetegnelsen angiver medarbejderens stilling, og er
mere detaljeret end personalekategori. For overenskomstansatte er stillingsbetegnelsen i princippet fri, og varierer
med fx udnævnelser og forfremmelser. Der oprettes ligeledes
løbende nye stillingsbetegnelser på anmodning fra brugerne.

• Statens BI - ISOLA
• Statens BI - LDV

• Økonomistyrelsen
bearbejder i udgangspunktet
ikke indrapporteringerne

• Der er ingen styring eller central
retningslinje fsva. overenskomstansattes
stillingsbetegnelse. På individniveau kan
der derfor være afvigelser mellem
opgørelsen og faktisk stilling.

• Statens BI - ISOLA
• Statens BI - LDV

• Økonomistyrelsen
bearbejder i udgangspunktet
ikke indrapporteringerne

Årsværk

Stillingskoden for tjenestemænd har ikke direkte betydning
for løn, men har sammenhæng til forhandlingsberettigede
organisation, og kan videre angive særlige lønrammeforløb.
Bevillingslønramme
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For stillinger klassificeret i lønrammerne 35-42 er
bevillingslønrammen lig med den klassificerede lønramme.
Stillinger klassificeret i lønrammerne op til og med 34 siges at
være udenfor bevillingslønramme.

• Bevillingstimer opgøres på baggrund af
timebærende lønposteringer, og opregnes i
ISOLA efter samme metode som løndele.
For timelønnede opsummeres timeløn dog
for de fire foregående kvartaler

Personale

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
personaleområdet
Variabel

Lønkoder

Faste
løndele

Variable
løndele
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AnalyseBearbejdning i Økonomistyrelsen
platform
• Statens BI Den mest detaljerede specificering af hver af de elementer, der
LDV
udgør en medarbejders samlede løn. Formålet er at udspecificere
de forskellige elementer i lønnen og give overblik over lønnens
sammensætning
Beskrivelse

Statens BI – ISOLA udstiller en række løndele som ”faste løndele”, • Statens BI - • Udbetalinger aggregeres på tværs af lønkoder pba.
der alle bearbejdes på samme måde. Faste løndele inkluderer:
ISOLA
kategorisering af løndele1.
• Basisløn/løntavleløn: Den overenskomstmæssige
• Ved udstilling i ISOLA tages udgangspunkt i én
løntavleløn/timeløn, eller den kontraktmæssige grundløn.
måned i et givent kvartal (den midterste), som
opregnes til årsniveau ved at gange månedslønnen
• Pensionsbidrag, herunder også ATP-bidrag
med 12
• Fast løbende tillæg som f.eks. et kvalifikationstillæg eller ACrådighedstillæg
• Midlertidige tillæg som f.eks. åremålstillæg
Løndele, der ikke er faste udbetalinger, kaldes under ét for
”variable løndele”. Disse omfatter primært:
• Engangsvederlag
• Engangsudbetalte genetillæg
• Fratrædelsesgodtgørelse
• Udbetalt over/merarbejde

1) Kategoriseringen kan findes på https://isola.modst.dk/cgi-bin/broker.exe (kræver ISOLA-adgang).

• Statens BI - • Udbetalinger aggregeres på tværs af lønkoder pba.
ISOLA
kategorisering af løndele1.
• Når variable løndele opgøres for et givent kvartal,
opgøres de som summen af alle variable løndele
udbetalt til den ansatte gennem de forudgående 4
kvartaler. Dette gøres for at udligne
"sæsonvariationer" som årlige lønforhandlinger eller
udbetaling af ikke afholdte feriedage. Opgørelsen af
variable løndele beror således på faktiske
udbetalinger for et helt år.
• Variable løndele opregnes til lønniveau svarende til
valgte kvartal.

Kommentar
• Lønkoder fra andre løncentraler end SLS har
andre nr. og navne

• Timeløn er en variabel
løndel, men i
statistikgrundlaget for
ISOLA indregnes den af
praktiske årsager i
basislønnen

• Såfremt det ønskes at
opgøre de udbetalte
variable løndele for et
givent år, kan der tages
udgangspunkt i 1. kvartal
det efterfølgende år, da
statistikken opgøres pba.
udbetalingerne for de fire
foregående kvartaler
(altså 1-4. kvartal året
inden).

Personale

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
personaleområdet
Variabel
Engangsvederlag

Udbetalt
over/merarbejde

Samlet løn
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Beskrivelse

Analyseplatform

Bearbejdning i Økonomistyrelsen

Kommentar

Engangsvederlag dækker over alle, engangsudbetalte løndele, som
• Statens BI - ISOLA
udbetales pba. resultater, indsats eller præstation. Løndelen inkluderer
både resultatløn og egentlige engangsvederlag.

• Udbetalinger aggregeres på tværs
af lønkoder pba. kategorisering af
løndele1.
• Som andre variable løndele
inkluderes udbetalinger for de fire
forudgående kvartaler

• Enkelte lønkoder med
karakter af engangsvederlag inkluderes ikke i
variablen. Det gælder fx
”2650 Merarbejdsvederlag”,
som skal inkluderes
manuelt

Tillæg for udbetalt overarbejde og merarbejde, som udbetales til nogle • Statens BI - ISOLA
personalegrupper ved arbejdstid over normtiden en given periode.

• Udbetalinger aggregeres på tværs
af lønkoder pba. kategorisering af
løndele1.
• Som andre variable løndele
inkluderes udbetalinger for de fire
forudgående kvartaler

• Løndelen udtrykker ikke den
samlede kompensation for
over/merarbejde, da der
ikke foreligger information
om antal timer, der
udbetales for, eller
oplysninger om
afspadserede timer

Samlet løn opgøres som udgangspunkt på tre forskellige måder:
• Statens BI - ISOLA
• Samlet løn – Standard er det mest anvendte lønbegreb. Det
indeholder de fleste lønelementer, men udelukker løndele, der vil
skævvride statistik, dvs. fx udbetalt over/merarbejde, udbetalt
restferie, godtgørelse for ikke afholdte feriedage mv.
• Samlet løn - Fast, der kun medregner fast (og midlertidigt) løbende
løndele
• Samlet løn - Total, der medregner de uregelmæssige løndele, som
er udeladt af standardlønbegrebet2

• Lønbegreberne består af en
aggregering af enkelte løndele

1) Kategoriseringen kan findes på https://isola.modst.dk/cgi-bin/broker.exe (kræver ISOLA-adgang). 2) Total inkluderer dog ikke visse løndele. Det er hovedsageligt ydelser, som ikke er A-skat-pligtige

Personale

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
personaleområdet
Variabel

Løndele

Ansættelseskvote

Vægtet
ansættelsesbrøk

Fraværsdage

18

Beskrivelse

Analyseplatform

Bearbejdning i Økonomistyrelsen

Kommentar

Statens BI – LDV aggregerer enkelte lønkoder til
løndelstyper og løndelsarter ud fra SLS-guiden1.
Løndelstyper inkluderer fx engangsløndele og løbende
løndele, mens løndelsarter fx inkluderer ferie,
pensionsbidrag, tillæg og grundløn.

• Statens BI LDV

• Økonomistyrelsen aggregerer de faktiske
udbetalinger, men opregnes ikke som ved
udstilling i Statens BI - ISOLA

Variablen angiver den ansattes timenormering (ikke
nødvendigvis præsterede timer) som en brøk af en
fuldtidsstilling

• Statens BI ISOLA
• Statens BI LDV

• Timenormering omregnes til ansættelseskvote
• Statistikken tager ikke
ved at opstille normeringen som en brøk af en
udgangspunkt i præsterede timer
fuldtidsnormering. En deltidsansat på 30 timer om
– kun aftalte timer
ugen vil fx have en ansættelseskvote på
30/37=0,81

Andel af den pågældende tidsperiode (kvartalet eller det • Statens BI rullende år) den pågældende medarbejder har været
ISOLA
ansat sammenlignet med en fuldtidsansat under hele
perioden.

• Variablen beregnes dels på baggrund af den
• Årsværkbegrebet i
ansattes ansættelseskvote, dels ud fra personens
lønstatistikken er baseret på
ansættelsesperiode
timebærende lønposteringer,
som er urelateret til
• En person, med ansættelseskvote på 0,81, som
fraværsgrundlag
har været ansat i 9 måneder ud af en
statistikperiode på 12 måneder, har derfor en
vægtet ansættelsesbrøk på 0,81*(9/12)=0,61.

Statens BI – LDV udstiller både sygefravær i et
ubearbejdet format og et beregnet format kaldet
standardfraværsdage, beskrevet på følgende side.

• Institutioner indberetter fravær enten som
timer/minutter eller som dage.

I det ubearbejdede format opgøres institutionens
registrerede fraværs varighed og perioder, og der angives
fraværsårsager.

1) se https://slsguide.modst.dk/Loendel.aspx for uddybning af kategoriseringen

• Statens BI LDV

Personale

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
personaleområdet
Variabel
Standardfraværsdage

Fraværshændelser

Beskrivelse
Mens Statens BI – LDV inkluderer et ubehandlet antal
sygefraværsdage, inkluderer både Statens BI – LDV og
Statens BI - ISOLA sygefravær opgjort i
standardfraværsdage, bestående af 7,4 timer.
Fraværsdage fordeles på seks forskellige årsager:
• Egen sygdom (sygefravær) - inkl. graviditetsbetinget
sygefravær uden for orlov
• Arbejdsskade (sygefravær)
• Delvis sygemelding m. nedsat tid (sygefravær)
• Barns sygdom (tidl. barns 1. sygedag)
• Særlige ferie(fri)dage
• Omsorgsdage
Sygefravær fordeles desuden på korttids- og
langtidsfravær, hvor langtidsfravær er hændelser på 30+
kalenderdage.
En fraværshændelse betegner et sammenhængende
fraværsforløb for en ansat. Der kan være tale om alle
forløb, fra man er gået et par timer tidligere hjem fra
arbejde på grund af sygdom, afholder omsorgsdage
til at man er sygemeldt over en længere periode.

Hændelserne er inddelt i følgende perioder: Under 1
dag (fravær af mindre end 7,4 timers varighed, 1 dag,
2-3 dage, 4-10 dage, 11-30 dage, 31-65 dage, 66-120
dage, 121-260 dage, Mere end 260 dage
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Analyseplatform

Bearbejdning i Økonomistyrelsen

Kommentar

• Statens BI ISOLA
• Statens BI LDV

• Institutioner indberetter fravær enten som
timer/minutter eller som dage.

• Beregningen beror på to
væsentlige antagelser:

• Statens BI ISOLA
• Statens BI LDV

• Økonomistyrelsen harmoniserer
indberetninger, så de kan håndteres ensartet.

• Økonomistyrelsen omregner al indberettet fravær • Alle ansatte arbejder 5 dage om
til timer vægtet i forhold til den ansattes
ugen, mandag til fredag
timenormering (hvis en deltidsansat på 30
• Hver enkelt ansattes normerede
timer/uge har én fraværsdag, omregnes dette til 6
arbejdstimer er fordelt jævnt ud
timer).
over hele ugen , det vil sige 7,4
• Herefter divideres det samlede antal timer med
timer pr. dag for fuldtidsansatte
7,4 for at få det samlede antal standarddage
• Derudover beror beregningen
• På denne måde svarer den deltidsansattes
alene på aftalte, ikke
sygefraværsdag til 6/7,4=0,81
præsterede timer
standardfraværsdage

• Økonomistyrelsen udelukker i nogle tilfælde
virksomheder fra statistikken, fx ved mange
fejl, eller oftest hvis der mangler indberetninger
for en måned/for sent indberettet

Personale

Ved hjælp af Økonomistyrelsens nøgletal kan man få hurtigt svar på en
række typiske spørgsmål
Her får du forståelse for væsentlige nøgletal på personaleområdet, herunder beregningsmetode og underliggende antagelser.

Nøgletal

Spørgsmål

Formål

Udstilles i

• Konsulentandel

Hvor stor er institutionens andel af
hhv. chefer og konsulenter?

At synliggøre ledelsesspændet og dermed udgifterne forbundet med den
organisering, som institutionen har valgt. Desuden synliggøre sammensætningen af
virksomhedens medarbejdere ansat på akademikeroverenskomsten.

BMDB

• Lønudvikling

Hvad er udviklingen i
medarbejdere og chefers
gennemsnitsløn over tid?

At måle den årlige ændring i institutionens gennemsnitsløn. KPI’en kan fx bruges til at
sammenligne på tværs af år eller institutioner.

BMDB

• Lokale
lønforbedringer

Hvor store er de lokale
lønforbedringer? Hvor udbredte er
de?

At følge institutionens aktuelle lokale løndannelse og sammenligne med lignende
institutioner. KPI'erne kan også give anledning til at vurdere den lokale løndannelse.

BMDB

• Personaleomsætning

Hvor mange ansatte har forlader
arbejdspladsen om året?

At få en indikation på virkningen af fx fastholdelsespolitik eller udslag af arbejdsklima.
Tallene skal vurderes ift. lokale omstændigheder såsom interne og eksterne
omorganiseringer (fx ressortændringer), omstruktureringer i visse personalegrupper,
aldersfordelinger mv.

Statens BI ISOLA

• Chefandel
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Personale

Nøgletal: Konsulent- og chefandel samt lønudvikling er vigtige
indikatorer på udgifter til løn
Hvor stor er institutionens andel af hhv. chefer og konsulenter?

Hvad er udviklingen i chefers og medarbejderes gennemsnitsløn?

KPI’er: Konsulent- og chefandel

KPI’er: Gennemsnitslønninger for hhv. chefer og medarbejdere

Chefandel vedrører virksomhedens
samlede personale, og chefer er defineret
som ansatte indplaceret i lønramme 37
eller derover1.
Analytisk output:

Konsulentandel
Chefandel
60 %

35 %
11 %
Institution 1

11 %
Institution 2

Konsulentandelen vedrører alene
medarbejdere på AC-overenskomsten. Det
vil sige, at AC-chefer samt øvrige
personalegrupper ikke indgår. Konsulenter
defineres som ansatte i lønramme 35-36.
Institutionerne har samme chefandel,
men forskellige konsulentandele. Her
kan den høje konsulentandel risikere at
drive høje lønudgifter.
Det er dog væsentligt at afklare, om den
høje konsulentandel fx skyldes en
specifik opgavesammensætning.

Opmærksomhedspunkter:
• KPI’erne giver generaliserede oversigter over virksomhedens medarbejdersammensætning. Der findes fx teamledere i lønramme 36, ligesom der kan være
ansatte i lønramme 37+ uden personaleansvar. Opgørelsen kan derfor fejlestimere
antallet af chefer. I datagrundlaget er det nu muligt at udsondre chefkonsulenter med
personaleansvar, og i egne analyser bør gruppen inkluderes i chefandelen.
Nøgletallet opgjort i BMDB inkluderer dog ikke gruppen.
• KPI’erne kan afhænge af flere bagvedliggende faktorer. Konsulentandelen
afhænger fx af virksomhedens opgavesammensætning.
Det er derfor vigtigt at udvælge sammenlignelige institutioner. I mange tilfælde vil det
være mest givtigt at sammenligne en given institution med sig selv over tid.
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Anm.: 1) med undtagelse af professorer, biskopper og retsformænd.
Kilde: Statens Benchmarkdatabase

Chefer er defineret som ansatte i lønramme Medarbejdere defineres som alle ansatte
37+. Nøgletallet har derfor samme
under lønramme 37. Nøgletallet skelner
chefdefinition som nøgletallet for chefandel. ikke mellem personalegrupper.
Lønudviklingerne angiver ændringen i uvægtet gennemsnitsløn pr. årsværk fra
samme kvartal forrige år til indeværende kvartal.
Analytisk output:

Chefløn, Institution 1
Chefløn, Institution 2

Institutionerne har samme lønudvikling
indtil 2017, hvorefter institution 1’s
cheflønninger stiger hurtigere.

1.200.000
1.000.000
2015

2016

2017

2018

2019

Den hurtigere lønudvikling kan dels
skyldes lønpolitik, men også ændringer
i chefanciennitet eller sammensætning.

Opmærksomhedspunkter:
• Lønudvikling kan være påvirket af en række bagvedliggende faktorer, som kan
være uden for virksomhedens indflydelse. Det kan være centralt aftalte lønstigninger,
ressortomlægninger osv. Der kan dog tages højde for tværgående lønstigninger ved
at sammenligne institutionen med andre institutioner
• Lønudviklingen er påvirket af anciennitetsstigninger, ændringer i
personalesammensætningen mv. Det betyder i praksis, at der ikke korrigeres for
ændringer som fx chefansættelser, personalesammensætning, etc.
• Som for chefandel bør chefkonsulenter inkluderes som chefer ved egne opgørelser

Personale

Nøgletal: Lokale lønforbedringer samt personaleomsætning er vigtige
indikatorer på hhv. løn som styringsredskab og fastholdelse
Hvor store er de lokale lønforbedringer? Hvor udbredte er de?

Hvor stor en andel af de ansatte forlader årligt arbejdspladsen?

KPI’er: Størrelse og udbredelse af lokale lønforbedringer

KPI’er: Personaleomsætning1

Lokale lønforbedringer består af engangsvederlag, ændringer af lokale faste og
midlertidige tillæg (primært kvalifikations- og funktionstillæg) samt lønstigninger ved
udnævnelser. Størrelse på lokale lønforbedringer beregnes som ændringen i
ovenstående løn de sidste fire kvartaler som andel af den samlede løn. Udbredelse af
lokale lønforbedringer beregnes som antal årsværk med en samlet ændring i lokal løn på
over 5.000 kr. som andel af alle årsværk.
I nøgletallene indgår udelukkende AC-medarbejdere i lønramme 35-36 og ACfuldmægtige, der har været ansat i institutionen i alle foregående fire kvartaler med
uændret arbejdstidsnormering.
Analytisk output:
79,2 %
80 %

Størrelse
65,0 %

Udbredelse

64,0 %

61,2 %

60 %

4,4 %

4,0 %

5,0 %

5,5 %

Her er størrelsen på lokale
lønforbedringer steget, men
udbredelsen mindre. Med andre
ord gives der større
lønstigninger, men til færre
personer. Er det en tilsigtet
effekt?

0%
2016
2017
2018
2019
Opmærksomhedspunkter:
• Opgørelsen viser ikke lokallønnens størrelse som andel af den samlede løn, men
alene lokale lønforbedringer. Enkelte år kan derfor have gensidige afhængigheder, så
store forbedringer ét år tilsvares af mindre forbedringer følgende år.
• Opgørelsen tager ikke højde for andre kompensationstyper, såsom ekstra
feriedage/nuldage, 39/11-ordnigner mv.
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Anm.: 1) Statens benchmarkdatabase og ISOLA anvender samme definition af personaleomsætning.
Kilde: Statens Benchmarkdatabase samt ISOLA

Beregningen baserer sig på en sammenligning af antallet af årsværk i midterste måned i
statistikkvartalet (sluttidspunktet) med samme måned foregående år. Hver person
markeres som enten uændret, tilgået eller afgået, baseret på, om personen var ansat på
hhv. sluttidspunktet og/eller starttidspunktet.
Opgørelsen inkluderer kun fast periodelønnede (dvs. ekskl. timelønnede, honorarlønnede, vikarer, vederlagslønnede mv.). Der medtages videre kun de personer, der i
kvartalets midterste måned har fået løn for mere end hvad der svarer til 8 timer/uge eller
modtager pensionsbidrag på over 5.000 kr. (typisk i forbindelse med barselsorlov).
Personaleomsætningsprocenten beregnes som årsværkssummen for afgåede
medarbejdere i forhold til det samlede antal årsværk.
Analytisk output:
20 %

18 %
15 %17 %16 %
12 %11 %10 %12 %13 %

10 %

12 %
0%
2010

2013

2016

Her stiger
personaleomsætningen fra ca.
10 pct. i 2013 til 18 pct. i 2019.
Kan stigningen skyldes fx
organisatoriske ændringer, eller
er der evt. behov for tiltag til at
øge fastholdelse?

2019

Opmærksomhedspunkter:
• Tallene for tilgang og afgang kan være påvirket af ressortmæssige eller strukturelle
ændringer. Særligt konjunktur er ofte en vigtig forklaring på personaleomsætning,
og når personaleomsætning sammenlignes over tid er det derfor vigtigt at tage
højde for, om konjunktur kan have været med til at drive institutionens
personaleomsætning.

Personale

Håndbogen beskriver to typiske analyser inden for personalefagområdet
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Analyser

Formål

Datasæt

Analyseplatform

Sygefraværsanalyse
• Hvor meget sygefravær har den typiske
medarbejder?
• Hvor meget fravær har institutionens
medarbejdere holdt op mod sammenlignelige
institutioner?
• Hvordan fordeler medarbejdernes sygefravær
sig? Kan fordelingen indikere forskellige
fraværsårsager?

Sygefraværsanalyser har typisk til formål at identificere medarbejdere eller
medarbejdergrupper med særligt højt sygefravær, med henblik på at
udarbejde indsatser til at reducere sygefraværet. Medarbejdergrupper kan fx
være specifikke personalegrupper, hele institutioner, eller organisatoriske
enheder.

• Fravær
• Løn og
ansættelsesvilkår

• Statens BI
- ISOLA
• Statens BI
- LDV

Lønspredning
• Hvad er medarbejdernes lønsammensætning?
• Hvor stor lønspredning er der inden for bestemte
medarbejdergrupper og løndele?
• Hvor meget varierer institutionens lønudbetalinger
fra andre institutioner?

Løn udgør et væsentligt rekrutterings-, fastholdelses- og motivationsværktøj i
statslige institutioner. Samtidigt udgør lønninger en stor andel af statslige
institutioners samlede udgifter.

• Løn og
ansættelsesvilkår

• Statens BI
– ISOLA
• Statens BI
- LDV

Der kan gennemføres en bred række af analyser og opdelinger med henblik
på at identificere uhensigtsmæssigt sygefravær. Nærværende beskriver to
væsentlige: Sammenligning af forskellige institutioner og deep dive på
fordelingen af sygefravær inden for én institution.

Der er derfor store fordele forbundet med at have en aktuel og dybdegående
indsigt i institutionens lønninger. Det vil ofte inkludere, at man har overblik
over medarbejdernes lønsammensætning, variationen mellem medarbejdere
og ved i hvilket omfang man giver højere eller lavere lønninger ift.
sammenlignelige institutioner.

Personale

Sygefraværsanalyser sammenligner medarbejdergrupper og institutioner
for at identificere områder med særligt højt sygefravær
Sygefravær
Datagrundlag: Statens BI - LDV eller – ISOLA1
Sygefravær er et vilkår for alle arbejdspladser, idet det kan
forårsages af årsager uden for arbejdspladsens indflydelse. Det
kan fx være omgangssygdom mv. Sygefravær kan dog også
skyldes arbejdsrelaterede faktorer, som stress eller dårligt
arbejdsmiljø.
Alle institutioner har derfor en interesse i at kigge nærmere på
sygefraværet. Der er udvalgt tre analysespørgsmål, som ofte vil
være relevant at stille:

1

2

Hvor meget sygefravær har den typiske
medarbejder?
Hvor meget fravær har institutionens
medarbejdere holdt op mod sammenlignelige
institutioner?

1

For at besvare spørgsmålet er det nødvendigt fastlægge, hvordan man konkret vil måle ”sygefravær”, og hvad
man mener med den ”typiske” medarbejder:
• Sygefravær opgøres af Økonomistyrelsen som antal fraværsdage og antal fraværshændelser2.
Fraværsdage er det mest anvendte mål, og giver et indblik ind i den mængde tid, som medarbejdere har
været syge. Antal fraværsdage kan dog dække over bagvedliggende kompleksitet. Der er fx forskel på at
være syg 1 gang i 8 dage og syg 1 dag på 8 forskellige lejligheder. Brug af både antal fraværsdage og –
hændelser kan derfor bidrage til en mere fyldestgørende afdækning af det samlede sygefravær.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at sygefraværsdage kan opgøres forskelligt i LDV og ISOLA. Jf.
tidligere udstilles alene standardiserede fraværsdage i ISOLA, mens LDV udstiller både ubearbejdet og
standardiseret fravær. Når fravær udstilles ubearbejdet vil det fx sige, at fraværsdagene kan variere i
længde.
• Den typiske medarbejder opgøres som regel som den gennemsnitlige medarbejder eller som medianmedarbejderen. Gennemsnittet fordeler det samlede antal fraværsdage eller –hændelser jævnt mellem
medarbejderne, men kan blive skævvredet af enkelte medarbejdere med særligt høje værdier.
Gennemsnittet kan derfor med fordel suppleres af medianer, der er mere robuste over for høje værdier.
Eksempel på nøgletal af sygefravær for en vilkårlig institution (antal)
Fraværshændelser
Langtidssygefravær
Korttidssygefravær

20

3
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Hvordan fordeler medarbejdernes sygefravær sig?
Kan fordelingen indikere forskellige
fraværsårsager?

Hvor meget sygefravær har den typiske medarbejder?

10
0

Ved at sammenligne median og gennemsnit ses det fx,
at især det gennemsnitlige langtidssygefravær trækkes
op af en mindre andel af medarbejderne.

12,5
5,7
6,8
Gennemsnit
(fraværsdage)

3,5
0,0
3,5
Median
(fraværsdage)

Medarbejderne i denne institution er i gennemsnit
syge 12,5 dage om året fordelt på 4,5 gange

4,5
4,5
Gennemsnit
(fraværshændelser)

Anm. 1) Statens BI – ISOLA gør det ikke muligt at differentiere mellem enkelte medarbejderes sygefravær. Derfor kan man ikke med ISOLA-data alene svare på spørgsmål 3 – her skal anvendes LDV-data til beskrive
den interne variation i medarbejdernes lønninger. ISOLA-data er til gengæld særligt egnet til at besvare spørgsmål 2, hvor der sammenlignes med andre institutioner. Det skyldes den standardisering af sygefravær, som
foregår i ISOLA inden offentliggørelse, samt det faktum, at ISOLA udstiller andre institutioners sygefravær på aggregeret niveau. 2) Se foregående afsnit for uddybende definitioner. Det gælder desuden, at såfremt
analysen vedrører personalegrupper, der regelmæssigt arbejder uden for hverdagene, bør weekendfravær medregnes ved at inkludere ”Fravær på kalenderdage” i ISOLA. Ellers underestimeres det samlede fravær.

2,0
2,0
Median
(fraværshændelser)

Personale

Sygefraværsanalyser sammenligner medarbejdergrupper og institutioner
for at identificere områder med særligt højt sygefravær
Hvor meget fravær har institutionens medarbejdere holdt op mod
sammenlignelige institutioner?

For at vurdere den substantielle størrelse på institutionens sygefravær er det som regel
nødvendigt at sammenligne med en eller flere andre institutioner. Dog kan den rene
sammenligning af sygefravær dække over bagvedliggende forskelle mellem institutioner,
og det kan være en udfordring at identificere institutioner, som er tilpas sammenlignelige.
Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i en sammenligning af to institutioner med
forskellige medarbejdersammensætninger, og forsøger at korrigere for disse forskelle.
Eksempel: Nedbrud på personalekategori
Eksemplet neden for er fraværsdage1 i to næsten ens institutioner. Den eneste forskel er
forskellige personalesammensætninger. Det fremgår, at medarbejdere i institution 1 i
gennemsnit har 4,2 dage mere sygefravær end medarbejdere i institution 2.
Forskellen drives dog i høj grad af forskellene i personalesammensætning. Kontorfunktionærer har højt sygefravær i begge institutioner, men udgør 75 pct. af ansatte i
institution 1, og kun 25 pct. af ansatte i institution 2. Kontorfunktionærer trækker derfor
meget op i institution 1’s overordnede gennemsnit.
Ved at sammenligne sygefravær inden for personalekategorier kan der dog tages højde for
systematiske forskelle mellem disse. Hvis man korrigerer2 det samlede gennemsnit for
institutionernes personalesammensætning reduceres forskellen til 0,7 dage.
Institution 1
11,1

Samlet

Tjenestemænd

25

5,1
6,8

Forskel

6,9

12,8

Kontorfunktionærer
Jurister/økonomer

Institution 2

4,2
12,2

4,0
6,2

0,6
1,1
0,5

Hvis gennemsnittet
korrigeres for forskelle i
personalegrupper er
forskellen i alt på 0,7
dage

3

Hvordan fordeler medarbejdernes sygefravær sig? Kan fordelingen
indikere forskellige fraværsårsager?

Mens sammenligninger af fx institutioner kan pege på et overordnet problem med højt
sygefravær, vil det ofte være nødvendigt at få en dybere forståelse af fordelingen af
sygefravær mellem medarbejdere for at kunne gennemføre målrettede indsatser.
Eksempel: Individuel fordeling af sygefraværsdage og -hændelser
I nedenstående eksempel er medarbejdere i en institution fordelt på antal fraværsdage og
-hændelser. Hver prik angiver en unik medarbejder. Der er tre overordnede grupper: En
stor gruppe med medarbejdere, som ikke har markant mange dage eller hændelser, en
gruppe med særligt mange hændelser, samt en gruppe med særligt mange dage.
Ved at fokusere på fordelingen, er det således muligt at identificere, i hvilket omfang og for
hvem der bør udarbejdes indsatser mod fx langtidssygdom eller meget hyppig sygdom.
Samtidigt giver det også mulighed for identificere medarbejdere med lavt fravær, som ofte
overses, men kan være en god indikator på institutionens arbejde med fravær.
Medarbejdernes fordeling kan også relativt simpelt oversættes til ledelsesinformation
igennem række nøgletal, som beskriver andelen af medarbejdere i de forskellige grupper.
En gruppe medarbejdere er langtidssygemeldte (få
sygemeldinger, men mange dage)
Fraværsdage

2

En gruppe har hyppige
sygemeldinger, men i mindre tid

200
150

Nøgletal kan give hurtigt overblik over
fordelingen. Fx andel med…:
…0 fraværsdage
…under 5 fraværsdage

100

…over 20 fraværshændelser

50
0
0

10

20 30 40 50
Fraværshændelser

60

70

…langtidsfravær

Anm.: 1: I eksemplet anvendes for overskuelighed kun det gennemsnitlige antal samlede fraværsdage. Det er dog hensigtsmæssigt også at dele sammenligningen op på kort- og langtidssygefravær,
fraværshændelser, samt operere med både gennemsnit og medianer. I praksis kan man overveje at gennemføre analyser på alle parametre, men kun afrapportere et eller to mål, såfremt disse er repræsentative for
det samlede billede. 2: Det korrigerede gennemsnit beregnes som den marginale forskel mellem personalegrupper opskrevet med andelen af medarbejdere i den pågældende personalekategori.
Kilde: ISOLA, 1. kvartal 2013.

=
=
=
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Personale

Lønspredning undersøges ved dykke ned i individuelle forskelle inden for
konkrete medarbejdergrupper og løndele
Lønspredning
Datagrundlag: Statens BI - LDV eller - ISOLA1
Løn udgør et væsentligt rekrutterings-, fastholdelses- og
motivationsværktøj i statslige institutioner. Samtidigt udgør lønninger
en stor andel af statslige institutioners samlede udgifter.
Der er derfor store fordele forbundet med at have en aktuel og
dybdegående indsigt i institutionens lønninger. Det vil ofte inkludere,
at man har overblik over medarbejdernes lønsammensætning,
variationen mellem medarbejdere og ved i hvilket omfang man giver
højere eller lavere lønninger ift. sammenlignelige institutioner.
Håndbogen vil derfor illustrere, hvordan man kan bruge løndata til at
besvare tre spørgsmål:

1

2

3

Hvad er medarbejdernes
lønsammensætning?

Hvor stor lønspredning er der inden for
bestemte medarbejdergrupper og løndele?
Hvor meget varierer institutionens
lønudbetalinger fra andre institutioner?

1

Hvad er medarbejdernes lønsammensætning?

Et første skridt til at undersøge lønudbetalinger og –spredning vil ofte være at kortlægge forskellige
medarbejdergruppers lønsammensætning. Lønsammensætningen kan give et overordnet billede af, i hvilket
omfang man anvender forskellige lønværktøjer som kvalifikationstillæg og engangsvederlag.
I eksemplet anvendes ISOLA-data, men datagrundlaget er det samme, der udstilles i LDV. Dog aggregeres
lønkoder til lønkategorier i ISOLA2, ligesom LDV opgør de faktiske udbetalinger for givne år og måneder, mens
ISOLA tager udgangspunkt i de faktiske udbetalinger en given måned og opskriver til årsniveau. Data udstilles
med andre ord forskelligt i de to platforme, men der foregår ingen særskilt omregning eller validering i ISOLA.
Eksempel: Lønsammensætning for AC-grupper
Eksempel omfatter fuldmægtige, special- og chefkonsulenter samt kontorchefer. Grupperne er identificeret på
baggrund af lønrammer, men der kunne også fx være anvendt stillingsbetegnelser. Lønnen fordeles ud på
seks typiske løndele blandt AC’ere. Afhængig af behovet kan andre tillæg inddrages.
Gennem lønsammensætningen er det muligt at vurdere institutionens brug af konkrete lønmidler. Er der fx en
hensigtsmæssig lønafstand mellem special- og chefkonsulenter? Er en tilpas stor andel af lønnen lokal? Det
er vigtigt at holde sig for øje, at dette ikke afspejler andre kompensationer, såsom afspadsering, nuldage mv.
Eksempel på opgørelse af lønsammensætning for en vilkårlig institution (tusind kr.)
Basisløn
Kvalifikationstillæg
Åremålstillæg
Samlet pensionsbidrag
Fuldmægtig
Specialkonsulent
Chefkonsulent
Kontorchef
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Rådighedstillæg
72%
80%
77%
62%

Engangsvederlag
For fuldmægtige udgør individuelle
3% 1%
løntillæg en meget lille andel af lønnen
14% 10% 470
4%
15%
2% 606
15%

6%

2% 679

14%

Anm.: I eksemplet inkluderes kun medarbejdere ansat på fuldtid (arbejdstidsnormering på 1924 timer). 1) Statens BI – ISOLA gør det ikke muligt at differentiere mellem enkelte medarbejderes lønninger. Derfor kan man
ikke med ISOLA-data alene svare på spørgsmål 2 og 3 – her skal anvendes LDV-data til beskrive den interne variation i medarbejdernes lønninger. Dog kan ISOLA-data anvendes til at lave opgørelsen på aggregeret
niveau, som fx anvendes til at besvare spørgsmål 1. ISOLA-data skal videre anvendes til at fastlægge lønniveauet for andre institutioner ifm. besvarelse af spørgsmål 3. 2) Kategoriseringen kan findes på
https://isola.modst.dk/cgi-bin/broker.exe (kræver ISOLA-adgang).

12%

2%
9%

910
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Lønspredning undersøges ved dykke ned i individuelle forskelle inden for
konkrete medarbejdergrupper og løndele
2

Hvor stor lønspredning er der inden for bestemte medarbejdergrupper
og løndele?

Mens den overordnede lønsammensætning kan give et billede af den typiske
medarbejders løn, er det ofte nødvendigt at undersøge fordelingen af lønninger og løndele
for at få viden om, hvor repræsentativ den typiske medarbejder egentligt er.
Eksempler: Spredning i samlet løn og engangsvederlag blandt kontorchefer
Eksemplerne fokuserer på AC-kontorchefer1 fra en enkelt institution på ca. 250
medarbejdere, og illustrerer variationen i hhv. samlet løn og i engangsvederlag.
Første figur fordeler kontorcheferne efter samlet løn. Der fremstår tre grupperinger. To
mindre grupper, som får hhv. ca. 0,9 og 1,1 mio. kr. og en større gruppe, som får omkring
1 mio. Mens gennemsnittet på ca. 1 mio. viser den typiske chef, indfanger den individuelle
fordeling her de to mindre grupper, som ellers udligner hinanden. Fordelingen viser m.a.o.,
hvor mange der adskiller sig fra den typiske løn, og hvor meget de adskiller sig.
Anden figur viser antallet af kontorchefer, der har modtaget en given størrelse engangsvederlag2. Det fremgår, at der er tre ”niveauer” af engangsvederlag, og kun enkelte der
modtager andre beløb. Det største beløb er her også det mest typiske, og det kan give
anledning til spørgsmål om, hvorvidt institutionen kan differentiere mere i udbetalingerne.
Hver prik repræsenterer
en kontorchef

Kontorchefer,
samlet løn

800
Kontorchefer,
engangsvederlag

27

900

1

2

50

55

Gennemsnit

1.000

8
1
60

65

0

1.100
3

70
75
Tusind kroner

7
80

1.200
15
2
85

90

3

Hvor meget varierer institutionens lønudbetalinger fra andre
institutioner?

Som i flere andre sammenhænge, er det som regel nødvendigt at sætte institutions
lønniveauer og –spredning i perspektiv ved at holde det op mod andre institutioner.
Eksempel: Institutions lønniveau og -spredning sammenlignet med
ministerområdes3
I nedenstående eksempel holdes lønspredningen for udvalgte medarbejdergrupper op
mod medianen for ministerområdets. Som ved øvrige sammenligninger er det væsentligt,
at de pågældende institutioner/ministerområder udgør meningsfulde sammenligninger. I
dette tilfælde vil det fx indebære, at institutionen ikke tilbyder væsentligt andre vilkår end
ministerområdet samlet set. Det kunne fx være vedrørende flekstid eller 39/11-ordninger.

I eksemplet modtager fuldmægtige relativt højere lønninger i institutionen end
ministerområdet bredt, mens kontorchefer modtager relativt mindre. Analysen kan derved
give anledning til overvejelse af, hvorvidt lønpolitikken over for enten fuldmægtige eller
kontorchefer skal justeres.
1.400.000. kr
1.200.000. kr
1.000.000. kr
800.000. kr
600.000. kr
400.000. kr
200.000. kr
0. kr

= Samlet løn pr. person
= Median for ministerområde
= Median for ministerområde +/- 20 pct.

Fuldmægtige

Specialkonsulenter

Chefkonsulenter

Anm.: 1) Defineret som AC-ansatte i lønramme 37. 2) Ved engangsvederlag er det vigtigt kun at inkludere chefer, som har været ansat i hele den pågældende optjeningsperiode. 3) I eksemplet er medianen
for ministerområdet gjort kunstig lav/høj for at gøre illustrationen tydeligere.

Kontorchef

Personale

Der kan gennemføres en række yderligere lønanalyser for at tegne et
samlet billede af institutionens lønninger
For at tilvejebringe et mere komplet billede af institutionens anvendelse af lønmidler vil det typisk være nødvendigt at gennemføre en lang række analyser af
institutionens lønudbetalinger. Neden for fremgår en ikke-udtømmende liste over yderligere analyser, som med fordel kan gennemføres.
Analyse

Spørgsmål

Formål

Datagrundlag

Analyse af
lønniveauer

Udbetaler vores institution højere
eller lavere lønninger for nogle
medarbejdergrupper end
gennemsnittet i staten?

Analysen skal hjælpe med at belyse, om det samlede lønniveau er
relativt højt for nogle medarbejdergrupper i institutionen. På
baggrund af analysen kan fx tage stilling til, om nogle grupper skal
prioriteres anderledes end andre i fremtiden

Statens BI – ISOLA anvendes til at tilvejebringe gennemsnitsløn
pr. personalekategori, lønramme mv. for alle statslige
institutioner.
Statens BI – LDV kan anvendes til at videre nedbrud af
lønniveauet for identificerede medarbejdergrupper inden for egen
institution

Analyse af
Hvordan er fordelingen af forskellige
tillægsstruktur typer løntillæg blandt vores
medarbejdere sammenlignet med
andre institutioner?

Analysen sigter efter at sammenligne lønstrukturen for
sammenlignelige medarbejdergruppen på tværs af institutioner
eller staten. På baggrund af analysen kan man fx tage stilling til,
om balancen mellem faste og midlertidige tillæg for udvalgte
medarbejdergrupper skal justeres.

Statens BI – ISOLA kan anvendes til at tilvejebringe
tillægsstruktur for medarbejdergrupper for alle statslige
institutioner.
Statens BI – LDV kan anvendes til at videre nedbrud af
tillægsstrukturen for identificerede medarbejdergrupper inden for
egen institution

Indplacerings- Indplaceres nye medarbejdere i
analyse
institutionen på et relativt højere
lønniveau end sammenlignelige
medarbejdere i andre institutioner?

Analysen sammenligner lønniveauer for nyansatte medarbejdere
mhp. at identificere, om nye medarbejdere indplaceres på et
relativt højt niveau sammenlignet med øvrige statslige institutioner.
Analysen kan fx give anledning til overvejelser om at formulere
retningslinjer for indplaceringsløn til særlige medarbejdergrupper.

Statens BI – ISOLA udstiller et indplaceringsindeks, som kan
danne grundlag for sammenligninger på tværs af staten.
Statens BI – LDV kan videre anvendes til nedbrud af de
nyansattes lønninger og til at identificere om der fx også er stor
variation interne mellem nyansatte i institutionen.

Analyse af
Udbetaler vores institution det
præstations- samme beløb i
afhængig løn engangsvederlag/resultatløn til
mange medarbejdere? Eller det
samme beløb flere år i træk?

Analysen belyser, om præstationsafhængig løn anvendes som
aktivt ledelsesredskab, hvor der differentieres mellem
medarbejdere og over tid. Analysen kan give anledning til
overvejelser vedr. institutionens politik for anvendelse af
resultatløn og engangsvederlag.

Statens BI – ISOLA udstiller gennemsnitlige engangsvederlag.
Statens BI – LDV anvendes til at opgøre udbetalt
engangsvederlag/resultatløn pr. medarbejder og over tid.
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Med Statens BI - LDV er der større valgfrihed i forhold til at
sammensætte variable, tidsperioder og sammenligninger
• Sygefraværsanalyse (LDV-data)

• Lønspredning (LDV-data)

Variable

Variable

Som beskrevet tidligere standardiseres fraværsdage i Statens BI - ISOLA til 7,4
timer, mens Statens BI - LDV udstiller både det ubearbejdede og bearbejdede data.
Hvis der tages udgangspunkt i ubearbejdet LDV-data er det derfor vigtigt at være
opmærksom på, at én sygedag kan dække over forskellige antal timer for forskellige
medarbejdere. Via Statens BI - LDV vil det i nogle tilfælde være muligt at se det
konkrete antal timer, som medarbejderen har registreret som sygefravær – det er
derfor muligt at lave en mere præcis standardisering eller opgørelse end Statens BI ISOLA opgørelse, der beror på en række gennemsnitsbetragtninger

Der er ikke grundlæggende forskel på det konkrete løndata i Statens BI - ISOLA og –
LDV. I ISOLA aggregeres enkelte lønkoder dog til overordnede løndele, såsom
”faste” eller ”midlertidige” tillæg, mens udbetalingerne fremgår derimod både som de
konkrete lønkoder og i aggregeret form. Data fremstilles således på forskellige
niveauer. LDV-data giver derfor større valgfrihed ift. at dykke ned i helt konkrete
lønværktøjer afhængig af behov. Nogle institutioner udbetaler fx engangsvederlag og
resultatløn på forskellige lønkoder, og her kan Statens BI - LDV bidrage med en
mere retvisende inddeling af lønudbetalingerne.

Opgørelsesperioder

Opgørelsesperioder

Statens BI - ISOLA opgør fravær kvartalsvist samt i rullende år til og med et givent
kvartal. Statens BI - LDV opgør derimod sygefravær løbende, hvorfor det kan
opgøres månedsvist eller på dagsniveau. Statens BI - LDV giver derfor mulighed for
en mere finkornet opgørelse af sygefravær.

Statens BI - ISOLA opgør som udgangspunkt løn på basis af stikprøvemåneder, som
opregnes til hele året. Statens BI - LDV udstiller derimod de faktiske udbetalinger
hver måned, og det er derfor også muligt at summere de faktiske udbetalinger på
årsbasis.

Enheder

Enheder
institution1,

I Statens BI - LDV er der kun adgang til data for egen
som det til gengæld
er muligt at inddele i organisatoriske enheder. Statens BI - LDV giver derfor mulighed
for at sammenligne fx kontorer eller centre. Som ved sammenligning af institutioner er
det vigtigt at være opmærksom på bagvedliggende forskelle, fx i
personalesammensætning. For mindre enheder gælder det derudover, at resultaterne
kan blive påvirket mere af tilfældige udsving, som i højere grad udligner hinanden i
større institutioner.
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Anm.: 1) I nogle tilfælde dog bogføringskreds eller ministerområde

Som ved fravær er der i Statens BI - LDV kun adgang til data for egen institution1,
som det til gengæld er muligt at inddele i organisatoriske enheder. Det kan fx bidrage
til at undersøge, om der er systematiske forskelle mellem kontorer ift. lønpraksis. For
at sammenligne med andre statslige institutioner, herunder at opstille et median for
resten af staten, er det dog nødvendigt at anvende data fra Statens Bi – ISOLA.

Indkøb

30
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Indkøb

Indkøbsafsnittet beskriver Økonomistyrelsens data på området og giver
eksempler på, hvordan det anvendes i analysesammenhæng
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Emne

Indhold

Side

Datasæt

Afsnittet beskriver datagrundlaget for indkøbsanalyser med fokus på datakilde, karakteristika, validering ved Økonomistyrelsen
samt nøglevariable. Afsnittet beskriver fakturadata i LDV samt statistik i fakturadatabasen (IA) og Statens Benchmarkdatabase
(BMDB).

31-33

Variable

Afsnittet beskriver 11 nøglevariable inden for indkøbsområdet med fokus på beskrivelse, datagrundlag, validering og
bearbejdning ved Økonomistyrelsen samt evt. fejlkilder og bemærkninger. Afsnittet beskriver syv variable vedrørende
fakturadata og fire variable, som påføres fakturadata.

34-38

Nøgletal

Afsnittet beskriver nøgletal for leverandør-compliance samt forbrug på management-konsulenter og advokatbistand, og
hvordan nøgletallene kan hjælpe med at besvare en række spørgsmål:
• Opnår institutionen i tilstrækkelig grad fordelene ved at købe ind på de statslige rammeaftaler?
• Hvordan kan man arbejde med opgørelser af udgifter til konsulenter og advokater?
• Hvordan kan man arbejde med opgørelser af udgifter til generelt vareindkøb samt herunder priscompliance?

39-46

Analyser

Afsnittet beskriver hvordan indkøbsdata kan anvendes til analyser af fakturakvalitet og efterspørgselsstyring, som to
eksempler på hvordan indkøbsdata kan anvendes til dybdegående analyser. Herunder beskrives det, hvordan man kan få svar
på en række spørgsmål:
• Hvordan arbejder man systematisk med at forbedre det analytiske grundlag på indkøbsområdet?
• Hvilke indkøbskategorier bør udvælges til analyse?
• Hvordan identificeres potentielle gevinster ved efterspørgselsstyring?
• Hvilke løftestænger kan bruges til at indfri gevinsterne?

47-50

Indkøb

Indkøbsanalyserne tager udgangspunkt i ét datasæt: Fakturadata,
som udstilles i tre platforme
Udstilling og anvendelse

Datakilde

Karakteristika

Behandling ved Økonomistyrelsen

Statens BI - IA udstiller al
fakturadata på tværs af staten,
men kun central adgang for
Økonomistyrelsen. Her anvendes
IA til at lave tværstatslige
indkøbsanalyser.

• Fakturaer, som består • Er data fra de faktura, som statslige
• Økonomistyrelsen har ikke mulighed for at validere
af samtlige data fra
institutioners indkøb genererer. En
institutionernes konteringer, ligesom det ikke er
faktureringssystemer
faktura består af en række
muligt for institutionerne selv at rette data, når
ne IndFak, SAP eller
informationer om købet, herunder
først fakturaen er godkendt.
tilsvarende
leverandøren, betalingen mv.
• Man bør være opmærksom på, at der kan optræde
• Kildedata i fakturadata består af de
en del dokumenter under ‘ukendt indkøbskategori’.
obligatoriske elementer/felter i en
Det kan enten skyldes, at man har valgt ikke at
faktura (OIOUBL eller PEPPOL
kontere dokumentet på en indkøbskategori, eller at
format), og den kontering, som er givet
det ikke har været muligt at matche konteringen til
af institutionen. Derudover beriges
varelinjeniveau. I Økonomistyrelsens opsamling af
data med data fra CVR-registret, SKS
fakturadata tildeles hele fakturaen samme
Nationalbanken (valutakurser) mv.
kategori, såfremt én kategori udgør mere end 75
pct. af det samlede beløb. Udgør ingen kategori så
stor en andel, angives kategorien som ‘ukendt’.

Statens BI - LDV: Udstiller den
• Lokale fakturaer
• Kobler fakturaer med øvrige systemer
pågældende institutions fakturadata.
(samme data som IA)
(både fællesstatslige og institutionens
Anvendes til analyser af egen
fagsystemer). Kobling til Navision
institution, herunder fx opgørelser af
betyder fx, at der fremgår flere
konsulent- og Kammeradvokatdimensioner pr. faktura
indkøb eller nedbrud af forbrug på
specifikke indkøbskategorier
BMDB: Udstiller beregnede nøgletal • Fakturaer (via
for alle statslige virksomheder og
Statens BI – IA)
anvendes til tværgående
sammenligninger på
institutionsniveau.
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• Udstiller leverandør-compliance som
procentdel for alle institutioner (pr.
CVR-nummer).

Nøglevariable
• Leverandør, CVR-nr.
• Fakturalinjer,
ordrenr.
• Beskrivelse, pris,
antal
• Indkøbskategori
• Delregnskab
• Compliance

• Ud over fakturadata
fx:
• Konteringsstreng
• Finanskonti
• Detaljeret ”sted”

• Økonomistyrelsen beregner leverandørcompliance i Statens BI – IA (beskrives
selvstædnigt i sektionen om nøgletal) som
udstilles i BMDB

• Leverandørcompliance

Indkøb

Når data behandles i Statens BI - LDV isoleres det relevante indkøb ved
at sortere på en række bestemte dimensioner og værdier
Her får du overblik over de dimensioner, som afgrænser, hvilke fakturaer falder inden for analysernes genstandsfelt
Fakturadata indeholder en række forskellige dokumenttyper, dokumenter på forskellige trin i behandlingsprocessen, samt fakturaer på emner, der ikke direkte kan
anses som indkøb. Det er derfor vigtigt at sikre en korrekt afgrænsning af de dokumenter, der inkluderes i analysen.

Dimension i LDV

Værdier

Årsag

Dokumenttype

Der inkluderes kun ”faktura” og ”kreditnota”

Fakturadatabasen indeholder en række forskellige dokumenttyper. Til analyser og
opgørelser af indkøb, medregnes kun fakturaer og kreditnotaer.

Dokumenttilstand

Der inkluderes ”Godkendt”, ”Faktura godkendt” og ”Kreditnota Dokumenter fra systemet kan ses på flere forskellige trin i behandlingsprocessen.
godkendt”
Generelt indgår kun godkendte dokumenter i analyser.

Standard- og artskonti

En række ikke-indkøbsrelaterede standard- og artskonti1 skal
frasorteres
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Der oprettes og behandles fakturaer på mange ting, der ikke direkte kan anses som
indkøb. Fx kan flytning af midler ifm. en ressortændring optræde på en faktura i IndFak,
ligesom diverse former for lønudbetaling. For at afgrænse den delmængde af fakturaer,
der vedrører indkøb, frasorteres fakturaer, der er konteret på én af de noterede standardog artskonti2.

1) Følgende standardkonti skal alle frasorteres: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 58, 63, 72, 74, 76, 77, 85, 87, 94, 97, 98, 99. Derudover skal alle følgende
artskonti frasorteres: 2205, 2208, 2232, 2235, 2238, 2245, 2290, 2291, 2295, 6116, 6121, 6122, 6160, 6170, 6174, 6191.
2) Der oprettes en dimension til denne afgrænsning i LDV kuber 2020

Indkøb

Økonomistyrelsen har udarbejdet et analyseværktøj i Statens BI - LDV,
som giver overblik over og indblik i indkøbsdata og -nøgletal
Analyseværktøjet er sat op som en rapport i Statens BI - LDV

Rapporterne giver bl.a. mulighed for detaljeret nedbrud af compliance

Rapporten er et værktøj til at få en overordnet forståelse af det
samlede indkøb, og kan eksempelvis give anledning til
overvejelser om fx håndtering af leverandører og hvilke
indkøbskategorier, man bør være særlig opmærksom på.

Værktøjet giver fx hurtigt overblik over og mulighed for at
uddybe udvikling i indkøb, konsulentindkøb, advokatindkøb,
leverandører, compliance og indkøb over eller tæt på
udbudsgrænsen.

Rapporterne laves i Power BI og distribueres via LDV’s
Rapportportal, som tilgås via ldv.statens-it.dk.
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Anm.: Hvis I vil have en særskilt introduktion til værktøjet – eller bare har feedback – kan I kontakte Mette Westergaard Bech på meweb@oes.dk

Indkøb

Inden for indkøbsområdet findes der især 11 nøglevariable
Her får du overblik over og indblik i de væsentlige variable på indkøbsområdet, herunder evt. fejlkilder
Oversigt over de indkøbsvariable Økonomistyrelsen udstiller i Statens BI - LDV, og som ligger til grund for nøgletal og analyser. Variablene beskrives ift. definition,
datakilde, fejlkilder samt evt. yderligere bemærkninger til variablen, som det er vigtigt at holde sig for øje, når der arbejdes med variablen.
De beskrevne variable på indkøbsområdet adskiller sig fra variablene på personaleområdet, idet fakturadata som udgangspunkt er kilden til alle variable og
udstillingsplatformen er LDV. Derfor beskrives disse ikke selvstændigt for hver variabel, ligesom valideringsproces ved Økonomistyrelsen ikke systematisk
gennemgås, idet denne som udgangspunkt ikke finder sted.
Idet der generelt ikke finder en central valideringsproces sted, beskrives der i stedet typiske fejlkilder for de enkelte variable.
Variabel

Underområde

Variabel

Leverandør

8

Indkøbskategori

2

Fakturanummer

9

Finanskonto

3

Varenummer

4

Tid (dato)

5

Beskrivelse

6

Pris

7

Antal

Fakturaer
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10 Sted
11 Delregnskab

Påført data

1

Underområde

Indkøb

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
indkøbsområdet
Variabel
Leverandør

Beskrivelse

Datagenerering

Fejlkilder

Leverandøren af det givne indkøb angives med CVR-nr. og
navn samt hver for sig

• Leverandøren
(OIOUBL- eller
PEPPOL-dokumentet)
• CVR-registeret

• Leverandørnavne mv.
hentes fra CVR-registret,
som ikke altid er fuldt
opdateret.

Leverandørens fakturanummer

• Leverandøren
(OIOUBL-dokumentet)

• Man skal være opmærksom på, at mindre
leverandører typisk genbruger
fakturanumre hvert år

Identificerer varen

• Leverandøren
(OIOUBL-dokumentet)

• Er angivet af leverandøren og derfor
også leverandør-specifik.
Varenummeret kan ikke bruges til at
sammenligne leverandørers priser.

Opgør tidspunkt for oprettelse af fakturaen som dato, måned,
kvartal, halvår, år samt hvilken ugedag fakturaen blev
oprettet. Betalingsdatoen opgøres også.

• Leverandøren
(OIOUBL-dokumentet)

Tekstfelt, som karakteriserer indkøbet

• Leverandøren
(OIOUBL-dokumentet)

Fakturanummer

Varenummer

Tid (dato)

Beskrivelse
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• Udfyldes af leverandøren.
Mange beskriver indkøbet
mangelfuldt – dog primært
problem for tjenesteydelser

Kommentar

Indkøb

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
indkøbsområdet
Variabel

Pris

Beskrivelse

Datagenerering

Fejlkilder

Kommentar

Indkøbets pris i danske kr., inkl. stk. pris samt pris pr. pakke.
Data indeholder også momsprocent og momsbeløb. Beløb
opgives selvstændigt i den oprindelige valuta, hvis valutaen
er forskellig fra danske kr.

• Leverandøren
(OIOUBL-dokumentet)

• Den angivne enhed er ikke
altid retvisende, hvorfor
enhedsprisen også kan
være forkert.

• Hvis prisen er en udenlandsk valuta,
omregnes automatisk til DKK via kobling til
Navision, som sikrer en daglig opdatering
af valutakurser

Antal varer købt på den givne faktura

• Leverandøren
(OIOUBL-dokumentet)

• Man skal være opmærksom på enheden
ift. angivelse af antal

Økonomistyrelsens indkøbskategorier, som påføres det
enkelte indkøb af institutionen ifm. kontering.

• IndFak

• Der tages ikke højde for efterfølgende
omposteringer i regnskabet.

Indeholder oplysninger regnskabsdimensioner mv.

• IndFak

• Der tages ikke højde for efterfølgende
omposteringer i regnskabet.

Angiver bogføringskreds. I LDV kan sted yderligere
identificeres ned på afdeling, enhed mv.

• IndFak

• Der tages ikke højde for efterfølgende
omposteringer i regnskabet.

Antal

Indkøbskategori

Finanskonto

Sted
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Indkøb

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
indkøbsområdet
Variabel
Delregnskab
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Beskrivelse

Datagenerering

Finanslovsstruktur, herunder delregnskab, hovedkonto mv. I
LDV kan man videre finde frie specifikationer mv.

• IndFak

Fejlkilder

Kommentar
• Der tages ikke højde for efterfølgende
omposteringer i regnskabet.

Indkøb

Nøgletal på leverandør-compliance, konsulentydelser og advokatbistand
samt generelt vareindkøb giver grundlag for bedre indkøbsstyring
Her får du forståelse for væsentlige nøgletal på indkøbsområdet, herunder afgrænsning og beregning, analytisk output samt opmærksomhedspunkter

Nøgletal

Spørgsmål

Formål

Datasæt

Udstilles i

• Leverandørcompliance

• Opnår institutionen i
tilstrækkelig grad fordelene
ved at købe ind på de
statslige rammeaftaler?

Leverandør-compliance viser, hvor stor en andel af institutionens indkøb
inden for givne rammeaftaler, som er købt ved aftalens leverandører.

• Fakturaer

• Statens BI –
LDV
• Statens BI – IA
• BMDB

• Hvordan kan man arbejde
med opgørelser af udgifter til
konsulenter og advokater?

For mange statslige institutioner udgør tjenesteydelser en stor
indkøbspost. Derfor ligger der en stor værdi i at kende sit indkøb på
områderne, så man løbende kan tage stilling til, om indkøbet er udtryk
for den mest hensigtsmæssige ressourceprioritering.

• Fakturaer

• Statens BI –
LDV

• Fakturaer
• (Ordredata
fra e-handel)

• Statens BI –
LDV
• Statens BI – IA

• Forbrug på
konsulentyder
• Forbrug på
advokatbistand

Rammeaftalerne sikrer en række prismæssige fordele, og derfor
udtrykker compliance, i hvilket omfang institutionen opnår disse fordele.

Management-konsulentydelser og bistand fra Kammeradvokaten er to
tjenesteydelser, som ofte udgør store udgiftsposter, og posterne vil
derfor ofte udgøre en særlig interesse.

• Generelt
vareindkøb – fx:
• Forbrug på
kontormøbler
• Forbrug på
kontorartikler
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• Hvordan kan man arbejde
med opgørelser af udgifter til
generelt vareindkøb?
• Hvordan kan man analysere,
om man har betalt de rette
priser?

Langt størstedelen af de statslige institutioner foretager indkøb af en
række standardvarer som fx kontormøbler og kontorartikler.
Generelt vareindkøb udgør for langt de fleste institutioner en relativ lav
samlet udgift i forhold til andre udgiftsposter, men der kan være værdi i
at fokusere på bl.a. transaktionsomkostningerne samt vare/priscompliance i forbindelse med institutionens vareindkøb. Hertil
foretages opgørelser af standardvarer gennem f.eks. sammenligning
over tid og mellem enheder.

Indkøb

Nøgletal: Leverandør-compliance indikerer, om institutionen opnår
fordelene ved at købe ind på de statslige rammeaftaler
Opnås fordelene ved at købe på de statslige aftaler?
KPI: Leverandør-compliance

Definition:
Leverandør-compliance viser, hvor stor en andel af
virksomhedens indkøb, der er købt inden for rammeaftalerne ift.
virksomhedens samlede indkøb på de tilsvarende kategorier.
Compliance opgøres ift. CVR nr. og har blandt andet til formål at
sikre, at institutionerne kontinuerligt anvender de leverandører,
som er på rammeaftalerne. Det er dog ikke nødvendigvis målet at
opnå 100 pct. compliance på alle indkøbskategorier pga.
institutionsspecifikke behov.
Økonomistyrelsen sender compliance-rapporter ud til
institutionerne og offentliggør opgørelsen i Statens
Benchmarkdatabase (BMDB) hvert kvartal.

Afgræsning og beregning:
Leverandør-compliance opgørelsen beror på fakturadata, og kan derfor genskabes i institutionens eget data
vha. nedenstående beregningsmetode.
• Datagrundlag: Mindst 75 pct. af en faktura skal være placeret på en given indkøbskategori, før fakturaen
inkluderes i opgørelsen. Hele fakturaen inkluderes herefter på den pågældende kategori. Det er derudover
værd at bemærke, at data korrigeres ét kvartal tilbage. Ved opgørelse af nyt kvartal, opdateres det
forgående kvartal med fakturaer, der først er modtaget efter det forgående kvartals afslutning, men hvor
fakturadatoen er dateret for det forgående kvartal.
• Beregning: Der opgøres compliance på 19 indkøbskategorier, da de øvrige kategorier ikke i tilstrækkelig
grad dækkes af aftaler til at opgøre compliance. Compliance udregnes på baggrund af leverandøren for
hvert indkøb på kategorien. Hvert køb opgøres som 100 pct. compliant ved køb hos en aftaleleverandør og
0 pct. compliant ved køb hos leverandør uden for aftalen. Kategoriens compliance opgøres som compliant
beløbssum over den samlede beløbssum på kategorien. Internt statsligt salg fratrækkes dog den samlede
beløbssum på kategorien
• Generelle forbehold: Compliance opgøres på leverandørniveau, hvilket betyder, at et indkøb optræder
compliant, såfremt det er foretaget hos en aftaleleverandør og er konteret på den korrekte indkøbskategori.
Det betyder, at indkøb opgøres som compliant, selvom varen fx er købt til en forkert pris, så længe
leverandøren er på aftalen. Det er desuden værd at bemærke, at institutionens regnskabssystem er
sammenligneligt med fakturadata, hvis der ikke er foretaget omkontering i regnskabssystemet, og hvis der
ikke er forskel på købsdatoen på fakturaen og bogføringsdatoen.
Eksempel: Udregning af compliance på en given indkøbskategori
Samlet indkøb på Indkøbskategorien = 1.000.000 kr.
Indkøb hos aftaleleverandør = 700.000 kr.
Internt statsligt salg = 150.000 kr.
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Compliance = 100%

700.000 kr.
= 93,33%
1.000.000-150.000 kr.

Indkøb

Nøgletal: Leverandør-compliance indikerer, om institutionen opnår
fordelene ved at købe ind på de statslige rammeaftaler
Analytisk output: Opgørelse af compliance for sammenlignelige institutioner
For at sammenligne institutioner, er det først nødvendigt fastlægge, hvilke kategorier, der
skal sammenlignes. Udvælgelse af kategorier kan fx bero på særlige indsatsområder,
indkøbssum, eller kategorier med særligt lav compliance.
Store forskelle på compliance på enkelte indkøbskategorier mellem institutioner kan
skyldes forskelle i karakteren af institutionernes indkøb. Når der udvælges institutioner til
sammenligning vil det derfor ofte være nødvendigt at foretage en konkret vurdering af
institutionernes indkøbsbehov inden for kategorien, og om disse er sammenlignelige.
I eksemplet nedenfor er compliance angivet for tre departementer og tre institutioner. Her
har driftsstyrelserne konsekvent lavere compliance, hvilket kan skyldes et systematisk
anderledes indkøbsbehov.
Departementerne har systematisk
højere compliance – skyldes dette evt.
systematiske forskelle i indkøbsbehov?
98%

92%

95%

50%

55%

Analytisk output: Kvartalsvis udvikling i compliance
Mens sammenligninger mellem institutioner kan sætte compliance i perspektiv, kan det
være nødvendigt med en dybere forståelse for udviklingen af compliance for institutionen.
I nedenstående eksempel er compliance for en given indkøbskategori vist over en række
kvartaler for en hypotetisk institution. Det fremgår tydeligt, at der er et fald i compliance ved
2. kvartal, hvilket burde foranledige en dybdegående undersøgelse af ændringer i
indkøbspraksis på den specifikke kategori.
Ved at fokusere på udviklingen er det således muligt at identificere anomalier over tid som
evt. kan henføres til ændret indkøbspraksis, ændrede behov eller øvrige forhold, som
institutionen bør tage med i overvejelserne, når compliance skal analyseres og forklares.

100%

47%

Departement 1 Departement 2 Departement 3 Drift-styrelse 1 Drift-styrelse 2 Drift-styrelse 3

90%

Opmærksomhedspunkter:
Institutionernes indkøbsbehov kan fx påvirkes af karakteren af opgaver, der løses. Det er
fx muligt, at nogle driftsstyrelser har specifikke indkøbsbehov inden for en indkøbskategori,
som ikke dækkes af den givne indkøbsaftale. I det tilfælde kan det være misvisende at
sammenligne driftsstyrelsen med fx et departement med mere standardiseret
indkøbsbehov.
Ved sammenligningen er det derudover væsentligt at holde sig for øje, om der er nogle
særlige midlertidige forhold, der tilsiger, at den konkrete compliance ser ud, som den gør.

80%
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0%
2018 1.
kvartal

Skyldes det markante og vedvarende fald
ændringer i indkøbsbehov eller at institutionen
er blevet dårligere til at købe compliant?
Små, midlertidige udslag vil ofte være udtryk
for tilfældige udsving eller en kort periode med
særlige behov

2018 2.
kvartal

2018 3.
kvartal

2018 4.
kvartal

2019 1.
kvartal

2019 2.
kvartal

2019 3.
kvartal

2019 4.
kvartal

Opmærksomhedspunkter:
Ændringer over tid kan skyldes forhold, som er generelle på tværs af staten, og
opgørelsen kan med fordel kombineres med benchmarkingen med øvrige institutioner for
fx at identificere om udviklingsmønsteret er unikt for institutionen.

Anm.: 1) med undtagelse af professorer, biskopper og retsformænd.
Kilde: Sammenligning af institutioner kan kun tilgås via Statens Benchmarkdatabase (BMDB), mens opgørelse for egen institution over tid kan tilgås enten via Statens Benchmarkdatabase (BMDB) eller LDV.

Indkøb

Nøgletal: Fakturadata giver mulighed for opgørelser af forbruget af
forskellige tjenesteydelser
Hvad er indkøbsvolumen på udvalgte tjenesteydelser?
Datagrundlag: Statens BI - LDV eller - IA
Definition:
Langt størstedelen af statslige institutioner indkøber tjenesteydelser,
som ofte udgør en stor indkøbspost. Derfor ligger der en stor værdi i
at kende sit indkøb på områderne, så man løbende kan tage stilling
til, om indkøbet er udtryk for den mest hensigtsmæssige
ressourceprioritering.
Management-konsulentydelser og bistand fra Kammeradvokaten er
to tjenesteydelser, som ofte udgør en særlig interesse, bl.a. fordi de i
mange institutioner løbende udgør relativt store udgiftsposter.
Fakturadata kan bruges til at få et detaljeret indblik i indkøbet af
tjenesteydelser, herunder konsulent eller advokatydelser. Men
mulighederne er tæt knyttet til mængden og kvaliteten af den
information, leverandøren angiver på fakturaen.
Ved indkøb af konsulent eller advokatydelser betyder fx timepriser
og specifikke beskrivelser af det udførte arbejde, at man kan komme
langt med fakturadata alene. Hvis denne slags information ikke er
angivet bliver det betydeligt sværere at afkode, hvad der præcist er
indkøbt.
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Afgræsning og beregning:
Første skridt mod at reducere eller kvalificere indkøbet af management-konsulenter og
Kammeradvokatbistand er at opgøre forbruget.
Indkøb af management-konsulenter opgøres på baggrund af den konterede indkøbskategori, ”5010
Managementkonsulenter”. For at kunne opgøre et retvisende forbrug er det derfor vigtigt, at der eksisterer en
god konteringspraksis generelt i institutionen/koncernen. Er det blot relevant at se på eksterne konsulenter,
skal der anvendes et filter på branchekode1. For indkøb af management-konsulenter er det særligt relevant at
opgøre forbrug på volumen, sted og tid, jf. følgende side.
Indkøb ved Kammeradvokaten kan identificeres specifikt på CVR-nummer 64952811 eller på
indkøbskategorien ”4020 – Kammeradvokat”. Foruden overvejelserne vedr. konsulenter, giver fakturaer fra
kammeradvokaten yderligere muligheder for at gennemføre analyser. Det skyldes at kammeradvokaten følger
en striks praksis for udformning af fakturaer. De er påkrævet af inkludere:
• Sagsnummer: Fakturaen viser hvilken specifik sag, betalingen vedrører. Det giver mulighed for at lave en
løbende opfølgning på antal og størrelse af de sager, man har hos kammeradvokaten.
• Hovedområde og sagskoder: Der angives både et overordnet område (udbud, retssag mv.) og en specifik
sagskode, som underinddeler hovedområdet på hver fakturering. Det gør det muligt at sammenligne sager,
der ligner hinanden, og kan desuden anspore en diskussion af muligheden for hjemtagelse, hvis man fx har
mange store sager inden for samme område.
• Timepris: Fordi kammeradvokaten har faste priser for de forskellige advokattyper, giver timeprisen på
fakturaen indsigt i, hvem der har udført opgaven. Det kan være relevant at vide om sagen primært har
krævet en partner eller en advokatfuldmægtig, særligt hvis man på forhånd har en forventning om opgavens
kompleksitet.
Ovenstående gør det muligt at lave meget dybdegående og detaljerede analyser af indkøbet hos
Kammeradvokaten pga. en høj fakturakvalitet, som man med fordel kan arbejde på at udbrede til andre
leverandører af tjenesteydelser, jf. side vedr. fakturakvalitet.

Anm.: 1) Internt statsligt køb opgøres som køb fra offentlig virksomhed, der optræder med branchekoden "Offentlig administration, forsvar og politi" samt "Undervisning" foruden "Voksenundervisning”, samt
køb fra CVR-numre tilhørende departementer og styrelser i staten, da enkelte har andre branchekoder.
.

Indkøb

Nøgletal: Opgørelse af forbruget på konsulentydelser kan lede til
overvejelser vedr. fx hjemtagning og styring
Som beskrevet er det særligt relevant at opgøre forbrug af management-konsulenter efter
volumen, sted, leverandør og tid.
Analytisk output: Størrelse på enkelte indkøb (mio. kr.)
Nedenstående eksempel viser volumen for alle enkeltstående konsulentindkøb på et
hypotetisk ministerområde. Det fremgår, at der er få store indkøb, en række mellemstore,
og en lang hale af små indkøb.

Mio. kr.

Fordelingen kan give indblik i strukturen for indkøbet af konsulentydelser og kan bl.a. give
anledning til overvejelser hjemtagning. Den lange hale af små konsulentindkøb kan fx
indikere, at der er mulighed for selv at løse en række mindre opgaver frem for at købe dem
i markedet, idet indkøb af konsulentydelser alt andet lige vil være knyttet med
transaktionsomkostninger for institutionen

Pba. sted-dimensionen fordeles forbruget pr enhed, og det opgøres, hvor i
organisationen, der indkøbes konsulenter. Det kan give anledning til overvejelser om øget
niveau af vidensdeling mellem kontorer (fx hvis flere enheder køber samme type bistand),
og kan identificere, om enkelte enheder har ressourceudfordringer

1,0

Nedbrud på kvartaler giver anledning til overvejelser om styring. Ved længere projekter
giver løbende fakturering de bedste forudsætninger for styring. Hvis man fx bliver
faktureret for hovedparten af sit forbrug i 4. kvartal, kan der være en opsynsmæssig fordel
i at bede konsulenten fakturere mere frekvent.

0,5

Enhed 1

0,0

Enhed 2
Enkelte indkøb

Opmærksomhedspunkter:
Ofte kan der formuleres konkrete hypoteser relateret til specifikke typer af konsulentydelser, som i nogle tilfælde bedst kan afgrænses via leverandøren. Frem for enkelte
indkøb kan man derfor også med fordel lave nedbruddet på volumen pr. leverandør.
Hvis man er interesseret i en særlig type konsulentydelse, fx mhp. hjemtagning eller mulig
reduktion, vil det ofte være en fordel at opgøre forbruget over tid. Hvis forbruget fx har
været relativt konstant, tyder det alt andet lige på, at opgaven i nogen grad er en fast
opgave for institutionen.
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Analytisk output: Indkøb fordelt på sted og tid (mio. kr.)
Nedenstående eksempler opgør forbruget af konsulentydelser pr. enhed og pr. kvartal.

Anm.: Se beskrivelse af datasæt for uddybning.
Kilde: Fakturadatabasen og LDV

Enhed 3

0,5

Kvartal 1

0,2

Kvartal 2
0,3

Kvartal 3

0,1
0,3
0,2

Enhed 4

0,8

Kvartal 4

1,2

Total

1,8

Total

1,8

Opmærksomhedspunkter:
”Sted” følger 75%-reglen1 og nogle fakturalinjer kan derfor optræde uden en steddimension.
Bemærk, at tidsdimensionen er faktureringstidspunktet, ikke tidspunktet for udførelse af
opgaven. Når større opgaver brydes ned på kvartaler, er det derfor vigtigt at tage højde for
forskel mellem de to tidspunkter.

Indkøb

Nøgletal: Opgørelse af forbruget på Kammeradvokaten kan lede til
overvejelser vedr. eksempelvis ydelsernes karakter
Som beskrevet er det muligt at opgøre forbrug af advokatbistand fra Kammeradvokaten på
flere parametre end de fleste andre tjenesteydelser, fordi de indsætter disse i
fakturabeskrivelsen på en struktureret måde. Konkret er det muligt at opdele indkøbet efter
sagsnummer, hovedområde/sagskode samt hvem der varetager opgaven (ud fra timepris).

Analytisk output: Indkøbte advokatydelser (timer)
På baggrund af timepriserne1 opgjort på fakturaen kan ansættelsesniveauet for den
udførende advokat udledes. Nedenstående eksempler opgør forbruget af bistand efter
advokattype pr. sag. Sagerne er de retssager og klagesager, som opgøres i venstre side.

Analytisk output: Kammeradvokatforbrug pr. sager og sagstyper (mio. kr.)
Nedenstående eksempel fordeler forbruget på enkelte sager og sagstyper. Det giver dels
mulighed for at lave en løbende opfølgning på antal og størrelse af de sager, man har hos
Kammeradvokaten. Det gør det desuden muligt at sammenligne sager, der ligner
hinanden, og kan anspore en diskussion af muligheden for hjemtagelse eller
konkurrenceudsættelse, hvis man fx har mange store sager inden for samme område.

Nedbruddet på advokattype gør det mere gennemsigtigt, hvad man betaler for. Det kan
være relevant at vide om sagen primært har krævet en partner eller en advokatfuldmægtig,
særligt hvis man på forhånd har en forventning om opgavens kompleksitet.

Udbud og aftaler

2,0

3,3

0,5

Retssager og klagesager
0,3

0,7

1,5

4,8

1,0
<0,1

<0,1

0,1

Sag 1

Sag 2

Sag 3

Sag 4

Der virker ligeledes til at have været en væsensforskel mellem sag 4 og 5. Sag 5 er
således primært varetaget af advokatfuldmægtige, mens sag 4 virker mere kompleks, og
har krævet relativt mange partner timer. Nedbruddet kan således bidrage med viden om
opgavernes karakter, som kan lede til overvejelser om den mest hensigtsmæssige løsning.
Sag 1
Advokatfuldmægtig 20

Sag 5 Retssag/ Sag 1
klagesag
i alt

Sag 2

Sag 3

Udbud/ Samlet
aftaler i
alt

Opmærksomhedspunkter:
Større sager faktureres løbende. Hvis en sag har været i gang i mere end et kalenderår, er
skal man derfor være opmærksom på, at forbruget i et specifikt år ikke viser hele forbruget
på sagen.
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Nedenfor er sag 1 og 2 fx begge relativt små og er primært blevet varetaget uden brug af
partnerbistand. Det kan fx give anledninger til at overveje, om sagerne kunne være
varetaget in-house eller af statens rådgivningsenhed.

Sag 2
40

Sag 3
40

Sag 4
200

Sag 5

500

Advokat (=<3 år)

0

5

15

50

65

Advokat (>3 år)

5

5

10

75

70

Partner

0

0

20

150

125

Opmærksomhedspunkter:
Kammeradvokaten fakturerer nogle administrationsomkostninger separat. Hvis man opgør
pris per advokattype, er totalen derfor ikke nødvendigvis det samlede forbrug på en sag.

Anm.: 1) pr. 2019 er satserne som følger: 1.245 kr. = advokatfuldmægtig, 1.688 kr. = advokat med 3 eller færre års erfaring, 2.019 kr. = advokat med mere end 3 års erfaring, 2.491 kr. = partner.
Kilde: Fakturadatabasen og LDV

Indkøb

Nøgletal: Fakturadata giver mulighed for opgørelser af forbruget på
generelt vareindkøb af fx kontormøbler eller kontorartikler
Hvad er indkøbsvolumen på generelt vareindkøb?
Datagrundlag: Statens BI - LDV eller - IA
Definition:
Langt størstedelen af statslige institutioner foretager generelle
vareindkøb af en række standardvarer som fx kontormøbler og
kontorartikler.

Indkøbsvolumen på generelt vareindkøb kan variere fra institution til
institution, men uafhængigt af indkøbspostens samlede størrelse er
der en værdi i løbende at foretage en styring af fx antallet af
vareindkøb over tid.

Afgræsning og beregning:
Første skridt mod at kvalificere og evt. reducere udgifter til generelt vareindkøb er at opgøre forbruget.
Tilgangen kan anvendes til alle standardvarer, men nedenfor og på følgende side tages der udgangspunkt i
kontormøbler og kontorartikler som eksempel.
Indkøb af kontormøbler eller kontorartikler opgøres på baggrund af de konterede indkøbskategorier ”1810
Kontormøbler mv.” og ”1920 Kontorartikler”. For at kunne opgøre et retvisende forbrug er det vigtigt, at der
eksisterer en god konteringspraksis generelt i institutionen/koncernen.
Ved opgørelse over institutionens generelle vareindkøb er det særligt relevant at opgøre forbruget pr. måned,
herunder antallet af individuelle vareindkøb, jf. følgende side. Opgørelse af forbruget gør det endvidere muligt
at foretage sammenligning over tid og mellem organisationens/institutionens enheder.

Generelt vareindkøb af fx kontormøbler og kontorartikler kan udgøre
en særlig interesse i forhold til at minimere transaktionsomkostninger
forbundet med de enkelte vareindkøb ved fx at fokusere på antallet
af individuelle indkøb inden for de enkelte måneder eller på at øge
indkøbsmængden pr. transaktion.

Priser på de enkelte varer kan gennemgås med henblik på at sammenholde pris med institutionens
indkøbsaftaler. Fakturaer analyseres fx for at udlede variation i vare- og priscompliance, da indkøb via
indkøbsaftaler ved en leverandør ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at den enkelte vare er omfattet af
aftalen. Ydermere kan leverandøren sælge varer, der ikke har været konkurrenceudsatte, hvilket fx kan
medfører, at der betales overpris for en vare.

Derudover er det relevant at gennemgå vareindkøb med henblik på
at opnå størst mulig vare- og priscompliance på sine indkøbsaftaler.

Til opgørelsen kan ud over fakturadata inkluderes:

Fakturadata kan bruges til at få et detaljeret indblik i institutionens
vareindkøb.

-

Ordredata fra e-handel: Med udgangspunkt i god indkøbspraksis foretages der i stigende grad indkøb
af standardvarer gennem e-handel. I det omfang der foretages vareindkøb gennem e-handel, er det
muligt at tilgå ordredata, som kan bidrage til at opgøre forbruget. Derudover er det bl.a. også muligt at få
information vedr. miljømærker på de forskellige vareindkøb.

Ovenstående tilgang gør det muligt at foretage dybdegående og detaljerede analyser af generelle vareindkøb.

.
45

Indkøb

Nøgletal: Opgørelse af forbruget på generelt vareindkøb kan lede til
overvejelser vedr. reduktion i transaktionsomkostninger eller kvalitet
Som beskrevet på forrige side er det særligt relevant at opgøre det generelle vareindkøb
efter antallet af indkøb pr. måned samt opgørelse over forbrug pr. enhed.
Analytisk output: Størrelse og antal af vareindkøb pr. måned (kontorartikler)
Nedenstående eksempel viser volumen af alle enkeltstående indkøb af kontorartikler inden
for en given måned, som er udvalgt på baggrund af månedsvise opgørelser. Eksemplet
viser, at der mange relativt små indkøb.
Fordelingen af indkøbte kontorartikler giver bl.a. anledning til overvejelser om samling af
indkøb i færre men større bestillinger inden for måneden eller på tværs af flere måneder.
Derudover kan det være en fordel i forlængelse heraf at gennemgå fakturaer og
sammenholde dem med indkøbsaftaler med henblik på at gennemgå stykprisen for de
enkelte varer og identificere evt. aftaler eller varegrupper, som ikke er priscompliant (se
eksempel på priscompliance på næste side).

Analytisk output: Indkøb af kontormøbler pr. institution (mio. kr.)
Nedenstående eksempler opgør forbruget på kontormøbler pr. institution på et fiktivt
ministerområde.
Nedbrud af forbrug på kontormøbler pr. institution over året giver fx anledning til
overvejelser om, hvorfor at nogle institutioner ligger højere end andre inden for
ministerområdet, eller at ministerområdet ligger højere end andre ministerområder. En af
årsagerne kan fx være, at der i større omfang købes fx designmøbler.

På baggrund af opgørelsen er det muligt at sammenligne forbruget på tværs af
institutionerne, hvilket kan give anledning til overvejelser om øget niveau af vidensdeling
inden for ministerområdet, og om den enkelte institution har ressourceudfordringer.
Departement

100.000

Styrelse 1

50.000

Styrelse 2

0,0

Indkøb af kontorartikler i januar

Opmærksomhedspunkter:
Den store spredning vil være forbundet med administrative omkostninger i form af
bestilling af kontorartikler, varemodtagelse, systemregistrering mv. Ved at samle indkøb af
fx kontorartikler reduceres bl.a. transaktionsomkostningerne (tidsforbruget).
Der kan være forskel i institutionens forbrug over tid, hvilket kan udfordre planlægningen.
Ved samling af flere indkøb kan det derfor være væsentligt at holde sig for øje, om der er
nogle særlige midlertidige forhold, der tilsiger, at det vil være mere fordelagtigt at sprede
nogle indkøb ud.
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Anm.: Se beskrivelse af datasæt for uddybning.
Kilde: Fakturadatabasen og LDV

0,5
0,2
0,3

Styrelse 3

0,8

Total

1,8

Opmærksomhedspunkter:
Kan der ikke ændres på kvaliteten af varen, og hvis der fortsat forekommer et højt forbrug
inden for en enkelt eller flere institutioner/enheder, er der mulighed for fx at foretage
efterspørgselsstyring, hvor der sættes loft over forbruget.

Indkøb

Nøgletal: Løbende opfølgning på indkøbsaftaler giver mulighed for at
optimere aftalepriser og dermed sikre en god vare-/priscompliance
Analytisk output: Indkøb af aftalebelagte varer
Nedenstående eksempel viser fordelingen mellem varer, der er købt henholdsvis til, under
og over aftaleprisen samt uden for aftale.
Selvom der handles hos en leverandør, der er dækket af en indkøbsaftale (se tidligere
analyseeksempel om leverandørcompliance), er det vigtigt at være opmærksom på, om de
enkelte vareindkøb er omfattet af den pågældende aftale. Hvis leverandøren sælger varer,
der ikke har været konkurrenceudsatte, kan der ydermere være risiko for, at der betales
unødvendigt høje priser.
Antal varer
25
20
15

3,5 (15 %)

Dyrere end aftalepris

5,1 (22 %)
1,8 (8 %)

Købt til aftalepris

10
5

12,9 (55 %)

Billigere end aftalepris
Ikke i aftalekatalog

0
Varefordeling
Hvis varen indgår i aftalens sortiment, er det ligeledes relevant løbende at følge op på,
hvorvidt varen sælges til den aftalte pris, hvilket ikke altid er tilfældet.
For at udarbejde ovenstående overblik sammenholdes fakturaer på de enkelte vareindkøb
med indkøbsaftaler.
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Opmærksomhedspunkter:
Det påligger den enkelte indkøber at afklare, om en vare er aftalebelagt, uagtet om
leverandøren er på den pågældende indkøbsaftale forud for betaling. Identificeres der
kontinuerlige afvigelser fra aftaleprisen anbefales det, at indgå i dialog med leverandøren
herom samt at indmelde dette til kontraktholderen hos SKI eller Statens Indkøb.

Indkøb

Analytisk arbejde med indkøbsdata giver muligheder for at forbedre
datakvaliteten og udpege særlige fokusområder
Analyser

Formål

Datasæt

Udstilles i

Fakturakvalitet
• Hvordan arbejder man systematisk med at forbedre det
analytiske grundlag på indkøbsområdet?

Fakturadata anvendes frem for regnskabsposteringer, specifikt
fordi det indeholder en højere detaljeringsgrad. Det er muligt at se
helt ned på fakturalinjeniveau, hvilken vare/ydelse, der er indkøbt.
Denne form for behandling forudsætter, at fakturaen er lavet med
tilpas udførlige beskrivelser og angivelse af fx enheder.

Fakturaer

Statens BI LDV

Fakturaer

Statens BI LDV

Denne opgave ligger hos leverandøren af indkøbet, og
fakturakvaliteten kan derfor kun hæves ved at optage en dialog
med leverandørerne om måden, de opsætter deres fakturaer.
Efterspørgselsstyring
• Hvilke indkøbskategorier bør udvælges til analyse?
• Hvordan identificeres potentielle gevinster ved
efterspørgselsstyring?
• Hvilke løftestænger kan bruges til at indfri gevinsterne?
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En række varer og ydelser er generiske, forstået på den måde, at
de indkøb består af det samme på tværs af enheder og tid. Det
gælder fx strøm eller kuglepenne. Én KWh er én KWh uanset hvor
og hvornår du køber den.
Det betyder, at efterspørgslen også som udgangspunkt bør være
ens på tværs af sammenlignelige enheder. Afvigelser i forbrug kan
derfor indikere, at der er mulighed for at reducere forbruget.

Indkøb

Analysemulighederne i fakturadata afhænger i høj grad af
fakturakvaliteten
Fakturakvalitet
Datagrundlag: Statens BI - LDV eller- IA
Fakturadata anvendes frem for regnskabsposteringer, specifikt
fordi det indeholder en højere detaljeringsgrad. Det er muligt at se
helt ned på fakturalinje-niveau, hvilken vare/ydelse, der er indkøbt.
Denne form for behandling forudsætter, at fakturaen er lavet med
tilpas udførlige beskrivelser og angivelse af fx enheder.
Denne opgave ligger hos leverandøren af indkøbet, og
fakturakvaliteten kan derfor kun hæves ved at optage en dialog
med leverandørerne om måden, de opsætter deres fakturaer.
Datakvaliteten på indkøbsområdet afhænger ofte af andre end
institutionen selv, navnlig leverandøren. Det giver anledning til at
spørge:

1

Hvordan arbejder jeg systematisk med at forbedre det
analytiske grundlag på indkøbsområdet?

Økonomistyrelsen udfører i udgangspunktet ingen central
opfølgning på fakturakvalitet, men der er en række ting man selv
kan gøre som institution, og som direkte kan understøttes i det
tilgængelige data i LDV.
Med udgangspunkt i fakturadata, er der særligt fire aspekter af
fakturaen man kan undersøge ift. kvalitet.

1

Hvordan arbejder jeg systematisk med at forbedre det analytiske grundlag på
indkøbsområdet?

Følgende punkter illustrerer nogle indledende tilgange til en analyse af fakturamaterialets kvalitet. Typisk vil
man kunne udpege et par leverandører, der laver særligt mangelfulde fakturaer, med baggrund i disse
opgørelser.
• Fakturalinjebeskrivelser: Mange leverandører skriver dårlige eller ufuldstændige beskrivelser på
varelinjerne i deres fakturaer. Det ses relativt ofte, at leverandører udelukkende skriver fx ”jf. aftale”, ”se
bilag” eller lignende. Dette gør det meget svært at afkode den indkøbte vare/ydelse ud fra fakturaen alene,
hvorfor det kan være en stor fordel at bede leverandøren om at beskrive indkøbet mere dybdegående.
• Enhedspriser: Leverandører angiver ofte ikke enhed og antal på fakturaer, hvilket gør enhedsprisen
upålidelig. Særligt for tjenesteydelser kan der være en stor analytisk gevinst i at sikre, at konsulenthuse mv.
påfører en timepris for den købte ydelse. Har man en aftale med en leverandør om specifikke varer bør de
også angive samme enhed, som står i aftalen eller deres varekatalog, således at indkøbet efterfølgende
kan sammenlignes med disse.
• Nullinjer: Nogle leverandører skriver lange beskrivelser af indkøbet på tværs af fakturalinjer, som alle får et
beløb på 0, og angiver derefter det fulde beløb med beskrivelsen ‘total’. Dette gør det meget svært at
afkode de enkelte indkøbte varer/ydelsers værdi ud fra fakturadata alene.
• E-handel: Ved anvendelse af e-katalog omsættes den elektroniske ordre automatisk til en faktura med
korrekte data anført. Øget brug af E-handel bidrager derfor til bedre datakvalitet.

Trin 1:
Dataproblemer
identificeres og
beskrives

Anm.: 1) Internt statsligt salg opgøres som salg fra offentlig virksomhed, der optræder med branchekoden ”Offentlig administration, undervisning, sundhed”.
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Trin 2:
Mulige ændringer
beskrives ud fra fx
dimension, konkret
justering og formål

Trin 3:
Der gennemføres
dialog med
leverandøren om
implementering

Indkøb

Analyse af efterspørgselsstyring bidrager til at reducere forbrug på
generiske indkøb
Analyse af efterspørgselsstyring
Datagrundlag: Statens BI - LDV eller- IA

1

Hvilke indkøbskategorier bør udvælges til analyse?

Første skridt er at identificere, hvilke indkøbskategorier der analyseres i dybden. Der er flere led i udvælgelsen:

En række varer og ydelser er generiske, forstået på den måde, at
de indkøb består af det samme på tværs af enheder og tid. Det
gælder fx strøm eller kuglepenne. Én KWh er én KWh, uanset hvor
og hvornår du køber den.

1. Identifikation af generiske indkøbskategorier, hvor indkøbte varer eller tjenester er ens på tværs af
enheder og over tid. Det gælder samtidigt for de generiske kategorier, at de som udgangspunkt kun
bidrager indirekte til at løse kerneopgaven. Det kan fx gælde kontormøbler, taxikørsel, elektricitet og en
række andre indkøb1.

Det betyder, at efterspørgslen også som udgangspunkt bør være
ens på tværs af sammenlignelige enheder. Afvigelser i forbrug kan
derfor indikere, at der er mulighed for at reducere forbruget.

2. Hvis de konkrete varer eller tjenester er ens på tværs af enheder, men forbruget varierer på tværs af
sammenlignelige enheder, peger det på muligheder for at reducere forbruget. Næste skridt er at udvælge
de generiske indkøbskategorier med tilpas høj volumen. Effektiv efterspørgselsstyring kræver
investeringer i form af løbende opfølgning på forbrug og implementering af konkrete tiltag. Derfor er der
behov for at udvælge kategorier, hvor indkøb kan reduceres tilpas til at opveje investeringerne. Der kan
ikke opstilles en generel regel for, hvornår en indkøbskategori er interessant – det skal bero på en konkret
vurdering baseret på volumen og forventet mulighed for at reducere.

For at afdække, om dette gør sig gældende i en institution eller
ministerområde, kan man stille tre spørgsmål:

1

2

3

Hvilke indkøbskategorier bør udvælges til
analyse?
Hvordan identificeres potentielle gevinster ved
efterspørgselsstyring?
Hvilke løftestænger kan bruges til at indfri
gevinsterne?

3. Derefter skal der træffes beslutning om type af
efterspørgselsstyring:
• Ved ledelsesmæssig prioritering sættes et loft for
forbrug uden yderligere analyse. Det kan fx være et
fastsat mål om at reducere konsulentforbrug til et
givent niveau. Alle overskridelser skal herefter aktivt
begrundes af enheden og godkendes forud for
indkøb. I nogle tilfælde kan loftet sættes til 0, så alt
forbrug skal godkendes forud for indkøb.
• Kvalificeret efterspørgselsstyring baseres derimod på
videre analyse, som uddybes på følgende side.
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Eksempel: Volumen på tre kategorier (mio. kr.)
Taxikørsel

0,5

Taxikørsel frasorteres
pga. lavt forbrug
15,0

Elektricitet
Kommunikation

6,0

Ved ledelsesmæssig prioritering
kan fx sættes et loft på fx 3 mio.
for kommunikation uden
yderligere analyse

Anm.: 1) IT Software og –licenser, Kontormøbler mv., Kontingenter, Forplejning medarbejdere, føde- og drikkevarer, lejlighedsgaver mv., Institutionsspecifikke varer, Udførende tjenesteydelser, Trykkeri-, kopi- og
printydelser, Grafiske ydelser, scanning, makulering mv., Abonnementer, nyhedsovervågning, licens mv., Markedsføring og oplysning, Managementkonsulenter, Øvrige rådgivende konsulenter, Kurser og foredrag,
Konferencefaciliteter, Rådgivende IT-konsulenter, udvikling, Udførende IT-konsulenter, udvikling, Ophold og overnatning indland, Ophold og overnatning udland, Rejse og befordring indland, Rejse og befordring
udland, Rejsebureauydelser, Taxikørsel, Repræsentation - eksterne personer
Kilde: LDV eller fakturadatabasen

Forbrug af elektricitet
er stort – videre
analyse afdækker
behov for styring

Indkøb

Analyse af efterspørgselsstyring bidrager til at reducere forbrug på
generiske indkøb
2

Hvordan identificeres konkrete gevinster ved efterspørgselsstyring?

Efter det er besluttet, hvilke indkøbskategorier der skal være genstand for videre analyse,
skal disse kortlægges yderligere. Først skal det besluttes, på hvilket niveau benchmarks
kan foretages. Enhedsniveauet kan eksempelvis være på tværs af styrelser eller afdelinger
og det kan være ml. lokationer eller bygninger. Når enhedsniveauet er fastlagt, kan der
sammenlignes på en række parametre, fx samlet forbrug, forbrug pr. årsværk samt
ændring i forbrug pr. årsværk i en foregående periode.
Eksempel: Benchmark af indkøb af elektricitet på tværs af tre enheder
Nedenstående eksempel kortlægger forbruget af elektricitet og viser, at enhed 2 har
markant større forbrug pr. åv end de to andre enheder. Hvis enhed 2 reducerede forbruget
til fx 4.000 kr. pr. åv, svarer dette til en gevinst på 1,33 mio. kr. Det ses dog samtidigt, at
enhed 2 har haft en særlig stor stigning siden sidste år, og at det højere forbrug er relativt
nyt. Det giver anledning til at kvalificere, om ændringer i enhedens forhold har tilsagt det
større forbrug.
Samlet forbrug
(mio. kr.)
Enhed 1
Enhed 2
Enhed 3
Total
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Forbrug pr. åv
(tusind kr.)

3

Udvikling i forbrug pr.
åv siden forrige år

4
4

4%
6

8
15

3

10 %

Opgavesammensætning

Hvilke løftestænger kan bruges til at indfri gevinsterne?

De kortlagte udgifter giver overblik over organisationens nuværende udgiftsniveau. Sidste
skridt er at identificere konkrete løftestænger, som kan hjælpe med at reducere forbruget.
Efter udvælgelse af en given kategori til efterspørgselsstyring skal det beskrives, hvordan
der evt. allerede arbejdes med at reducere forbruget. Hensigten er at klargøre, hvilke
forbedringstiltag der evt. allerede er taget i brug for at nedbringe volumen – og omvendt,
hvilke tiltag der kan tages i brug fremadrettet. Arbejdet med de udvalgte indkøbskategorier
kan typisk beskrives ift. fire dimensioner:
Dimension
Nuværende arbejde
Mulige løftestænger1
Findes strategier, mål, handlingsMålsætninger om specifikt
planer på området? Koordineres de
forbrug – strategisk
Strategi
på tværs af organisationen? følges
opfølgning, fx i ledelsesder op på dem?
information til øverste ledelse

Organisering

Forestår en central funktion
ledelsen af optimeringsprojekter?
Er der vidensdeling? Er der et
tydeligt personansvar?

Højt prioriterede indsatser kan
understøttes af dedikeret,
central enhed eller enkelte
medarbejdere

Økonomi

Er der sammenfald mellem
beslutningstagere og økonomi?
Evalueres optimeringsforslag ens
på tværs af organisationen?

Organisationens økonomimodel skal understøtte, at
projekter med positiv business
case gennemføres

Analyse

Eksisterer samlet overblik over
optimeringsforslag? Samlet
forbrugsoversigt? Er der et centralt
overblik over enhedernes forbrug?

Løbende styring understøttes
af viden om forbrug og
årsager hertil

Geografi

-3 %
4

Når enheder sammenlignes
kan det være vigtigt at være
opmærksom på:

3

4%

Øvrige forhold, som kan
drive legitim
efterspørgsel

Anm.: Der kan med fordel søges inspiration til løftestænger hos andre statslige institutioner eller i nogle tilfælde andre enheder inden for samme organisation.
Kilde: LDV eller fakturadatabasen

Økonomi og regnskab
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Regnskab og økonomi

Økonomi og regnskabsafsnittet beskriver Økonomistyrelsens data på
området og giver eksempler på, hvordan det anvendes analytisk
Emne

Indhold

Side

Datasæt

Afsnittet beskriver datagrundlaget for analyser inden for regnskab og økonomi med fokus på datakilde, karakteristika,
validering ved Økonomistyrelsen samt nøglevariable. Afsnittet beskriver budget- og regnskabsdata i LDV samt statistik i SKS
og Statens Benchmarkdatabase (BMDB).

52-53

Variable

Afsnittet beskriver 10 nøglevariable inden for regnskab og økonomi med fokus på beskrivelse, datagrundlag, validering og
bearbejdning ved Økonomistyrelsen samt evt. fejlkilder og bemærkninger.

54-58

Nøgletal

Afsnittet beskriver nøgletal for husleje pr. årsværk, generelle fællesomkostninger samt prognosepræcision, og hvordan
nøgletallene kan hjælpe med at besvare en række spørgsmål:
• Hvor høj er vores husleje relativt til andre institutioner?
• Hvordan har udviklingen i husleje været?
• Hvor mange ressourcer anvender vi på generelle fællesomkostninger?
• Lykkedes vi med at forudsige vores udgifter og indtægter?

59-62

Analyser

Afsnittet beskriver hvordan økonomi- og regnskabsdata kan anvendes til analyser af årsværkspriser, som eksempel på
hvordan økonomi- og regnskabsdata kan anvendes til dybdegående analyser. Herunder beskrives det, hvordan man kan få
svar på en række spørgsmål:
• Hvilke typer omkostninger indgår i omkostningsprisen?
• Hvilke elementer indgår i lokalt overhead?
• Hvordan identificeres høje årsværkpriser?

63-68

Derudover beskriver afsnittet, hvordan der kan anvendes analyser af omkostninger pr. aktivitet for at vise, hvordan økonomiog regnskabsdata kan anvendes til at analysere de fulde omkostninger ved specifikke aktiviteter.
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Regnskab og økonomi

Analyserne og styringen inden for regnskab og økonomi tager
udgangspunkt i en række forskellig datakilder
Platform

Datakilder

Karakteristika

Behandling ved Økonomistyrelsen

Nøglevariable

Statens BILDV

• Data fra Navision
Stat, SBS, IndFak,
RejsUd, SLS og SHR
samt eventuelle
lokale fagsystemer
(fx mTid til
aktivitetsopgørelse)

• Regnskabsposter på posteringsniveau fra Navision Stat,
oplysninger om faktura fra IndFak, rejseafregningsdata fra
RejsUd, løndata fra SLS, budgetter fra SBS mv.
• Indeholder også budgetdata (samt periodisering og
versionering) fra SBS. Indeholder ligeledes data om budgetog udgiftsopfølgning, såsom afvigelsesforklaringer og
kategorisering.

• Finansministeriet har fastsat regler
og krav på området, og
Økonomistyrelsen kontrollerer,
hvorvidt data overholder
retningslinjerne men validerer ikke
institutionens indberetninger
yderligere

• Regnskabsposter
• Budgetposter
• Anvendt
registreringsramme
• Forudsætninger (Pris,
mængde, aktivitet)
• Beskrivelser

SKS
(udstilles
fremtidigt
som Statens
BI-SKS)

• SKS

• SKS-data indeholder samtlige institutioners
regnskabsposteringer (også dem, der ikke bruger Navision,
om end data kun findes på aggregeret niveau for SAPinstitutioner).
• Indeholder tværgående data på nummerstrukturniveau
• Indeholder SKB-betalinger
• Indeholder stamdata om alle offentlige debitorer og kreditorer
samt information om bevillinger og rammer

• Økonomistyrelsen gennemfører (via
ØDUP) kontroller af de foretagne
registreringer, som har fokus på at
identificere fejl, der har betydning for
statsregnskabet som helhed.
• Der foretages dog ikke en validering
af det bagvedliggende data.

• Nummerstruktur
(finanslovs- og
regnskabsstruktur)
• Regnskabsposter (låste
perioder)
• Kreditor- og
debitorstamdata
• Bevillinger og rammer

BMDB

• SKS

• BMDB udstiller nøgletal baseret på SKS-data

• Som ved SKS
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Anm.: 1) SB udstilles ikke. Dog kommer marginale ændringer til bevillinger i LDV.

Regnskab og økonomi

Økonomistyrelsen har udarbejdet et standardrapporter i LDV, som giver
et solidt grundlag for økonomistyring
Standardrapporterne er sat op i Power BI i LDV

Rapporten giver et bredt overblik over institutionens økonomi

Rapporten indeholder grafer og KPI’er, som viser
institutionens økonomi fra forskellige perspektiver.

Værktøjet giver fx hurtigt overblik over budgetopfølgning
herunder aktiviteter, projekter, delregnskab og FLformål, fakturabehandling samt lønopfølgning herunder over/merarbejde, refusion og lønlister pr. medarbejder.

Rapporterne laves i Power BI og distribueres via LDV’s
Rapportportal, som tilgås via ldv.statens-it.dk.
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Anm.: Hvis I vil have en særskilt introduktion til rapporterne – eller bare har feedback – kan I kontakte Jeppe Pless på jeple@oes.dk

Regnskab og økonomi

Inden for regnskab og økonomi findes der især 11 nøglevariable
Her får du overblik over og indblik i de væsentlige variable på regnskabs- og økonomiområdet, herunder evt. fejlkilder
Oversigt over de regnskabs- og økonomivariable Økonomistyrelsen udstiller i LDV, og som ligger til grund for nøgletal, styring og analyser. Variable dækker her over
både egentlige variable samt specifikke delmængder af data. Variablene beskrives ift. definition, datakilde, fejlkilder samt evt. yderligere bemærkninger til variablen,
som det er vigtigt at holde sig for øje, når der arbejdes med variablen.

Idet der generelt ikke finder en central valideringsproces sted, beskrives der i stedet typiske fejlkilder for de enkelte variable.

Variabel

Underområde

Variabel

7

Nummerstruktur (finanslovs- og regnskabsstruktur)

2

Budgetposter

8

Kontobro

3

Anvendt registreringsramme

9

Periode

4

Budgetart

5

Pris, mængde, aktivitet

6

Beskrivelse (frit tekstfelt)
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10 Stamdata
11 Bevillinger og rammer

Budget og regnskab

Regnskabsposter

Budget og regnskab

1

Underområde

Regnskab og økonomi

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
regnskab og økonomi
Variabel

Beskrivelse

Datakilde- og
generering

• Mindste ”enhed” i regnskabet, som består af enkelte beløb

• Navision Stat

• Mindste ”enhed” i budgettet, som består af enkelte beløb

• SBS

• Består af en række dimensioner, der anvendes til at organisere
posteringer (og andet data) ud fra konkrete styringsbehov

• Navision Stat

• Institutionsspecifik kategorisering af budgetposter til brug ifm.
budgettering eller opfølgning

• SBS

• Nedbrydning af kerneopgaver til konkrete aktiviteter til direkte
registrering af driftsmidler og til omkostningsfordelt lønsum

• SBS

Kommentar

Regnskab
sposter

Budgetposter

Registreringsramme

Budgetart

Pris*
mængde,
aktivitet
57

• Fastlægges selv af institutionen, og derfor
ikke muligt at lave tværgående analyser

• Det er valgfrit for institutionen, om de vil
anvende denne. Anvendes kun i relativt
lav grad.

Regnskab og økonomi

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
regnskab og økonomi
Variabel

Beskrivelse

Datakilde- og
generering

• Frit tekstfelt, som kan bruges til at uddybe og beskrive den pågældende postering

• SBS

Kommentar

Beskrivelse

Finanslov- og
regnskabsstruktur

• Finanslovstrukturen består af paragraf, virksomhedsbærende hovedkonto,
• SKS
hovedkonto og underkonto samt stamdata som fx bevillingstype.
Regnskabsstrukturen består af ministeransvarsområde, virksomhed, regnskabsførende institution, bogføringskreds, delregnskab og stamdata på fx virksomhedstype

Kontobro

• Kontobroer er mapnings-tabeller, som typisk anvendes til at kunne sammenligne
• SKS
forskellige kontoplaner, fx ved sammenligning over tid. Særligt væsentlig er mapning
på underkontoniveau mellem to finansår.

• Angiver hvilken periode posteringen tilhører. SKS udstiller kun låste perioder

• SKS

Periode

Stamdata
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• SKS indeholder en lang række stamdata, såsom data om anlæg, værdipapirer, udlån • SKS
samt konterings- og godkendelsesfrister, datastrøms-abonnementer mv., samt en
række centrale data, der har relation til de forskellige kontostrukturer og
dataudvekslingen mellem Navision og SKS

• Finanslovs- og regnskabsstrukturen kobles ved, at
delregnskabet peger på en underkonto. Regnskabsstukturen
fastlægger det organisatoriske ansvar, mens finanslovstrukturen
angiver paragraf og formålet er med bevillingstildelingen er.

Regnskab og økonomi

En række variable anvendes på tværs af analyser inden for
regnskab og økonomi
Variabel

Ramme
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Beskrivelse

Datakilde- og
generering

• Driftsramme, lønramme, låneramme mv.

• SKS (SB)

Kommentar

Regnskab og økonomi

Økonomistyrelsens nøgletal giver indblik i, hvor mange ressourcer der
prioriteres til kerneopgaverne relativt til fx husleje og støttefunktioner
Analyseområde

Indhold

Datagrundlag

Udstilles i

Husleje pr. årsværk
• Hvor høj er vores husleje relativt
til andre institutioner?
• Hvordan har udviklingen i
husleje været?

• Beskrivelse af opgørelsesmetode for de to nøgletal for husleje pr. årsværk, hhv. med/uden
produktionsanlæg.

• SKS

• BMDB

• SKS

• BMDB

• SKS

• BMDB

• Der gives eksempel på analytisk output, hvor to institutioners husleje pr. årsværk sammenlignes
over tid med inddragelse af nøgletallet for udvikling i antal årsværk. Det gøres for at identificere,
om ændringer i husleje pr. årsværk primært skyldes ændringer i behov for husleje (ændring i
antal årsværk), generelle ændringer i husleje på tværs af institutioner eller i den specifikke
institutions husleje
• Beskrivelse af væsentlige opmærksomhedspunkter, såsom det faktum, at nogle institutioner ejer
deres egne bygninger, samt at tilstedeværelsen af koncernfælles funktioner kan skævvride
nøgletallet

Generelle fællesomkostninger
• Hvor mange ressourcer
anvender vi på generelle
fællesomkostninger?

• Beskrivelse af opgørelsesmetode for de tre nøgletal for generelle fællesomkostninger (som
andel af samlede udgifter, pr. årsværk samt løn til fælles omkostninger pr. årsværk)
• Der gives eksempel på analytisk output, hvor de tre nøgletal bruges til at give et samlet billede af
udgifter til generelle fællesomkostninger på tværs af fire institutioner, samt hvordan det på den
måde er muligt at identificere relativt høje generelle fællesomkostninger
• Beskrivelse af væsentlige opmærksomhedspunkter, navnlig at opfølgning på høje generelle
fællesomkostninger kræver nedbrud på de enkelte omkostningsposter i institutionen

Prognosepræcision
• Lykkedes vi med at forudsige
vores udgifter og indtægter?

• Beskrivelse af opgørelses metode for seks kvartalsvise nøgletal (driftsbevilling og
statsvirksomhed, delloft for driftsudgifter, delloft for indkomst-overførsler, lovbundne bevillinger,
reservationsbevillinger, anden bevilling) samt årsprognosepræcision
• Der gives eksempel på analytisk output samt beskrivelse af relevante benchmark-hensyn, og der
gives eksempler på tiltag til at arbejde mod forbedret prognosepræcision.
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Nøgletal: Husleje pr. årsværk giver indblik i brugen af ressourcer
Hvad er udgifterne til husleje pr. år?
KPI: Husleje pr. årsværk (med og uden produktionsanlæg)
Afgrænsning og beregning:
Der er to nøgletal, som vedrører husleje pr. årsværk:
1. Husleje pr. årsværk viser virksomhedens eller ministerområdets
samlede omkostninger til husleje pr. årsværk. Huslejen er opgjort
som konteret forbrug på regnskabskonto 16.10. Årsværk er
defineret ud fra faktisk udbetalte bevillingstimer (lønsum)
divideret med årsnormen (1924 timer).
2. Husleje pr. årsværk uden produktionsanlæg viser omkostninger
til husleje pr. årsværk, fraregnet husleje til produktionsanlæg.
Husleje til produktionsanlæg afgrænses som alt husleje fordelt
på et fagligt finanslovsformål på regnskabsdimensionen: FLformål. Konkret dækker husleje uden produktionsanlæg over alt
husleje på regnskabskonto 16.10, som er konteret som en
generel fællesomkostning (konteret på en dimensionsværdi
startende med 9). Det er institutionerne selv, der fordeler deres
husleje mellem de faglige finanslovsformål og generelle
fællesomkostninger med udgangspunkt i Økonomistyrelsens
definition herpå.
Produktionsanlæg tæller fx maskinhaller, kaserner, laboratorier,
museumsbygninger, undervisningslokaler m.fl.

Kilde: Statens Benchmarkdatabase (BMDB)
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Analytisk output:
Opgørelsen af husleje pr. årsværk kan bruges til at vurdere, om virksomhedens husleje er for høj. Dels ved at
sammenligne med andre virksomheder, dels ved at se på egen virksomheds udvikling over tid.
Når sammenlignelige institutioner skal udvælges, er det væsentlige, om lokationsbehovet er sammenligneligt
efter samme logik som indkøbsbehov ved benchmarking af compliance, jf. afsnit om indkøb. Departementer
har fx ofte behov for lokationer i nærheden af Slotsholmen, hvorfor behovet ikke er sammenligneligt med
mange styrelser. I nogle tilfælde har institutioner behov for produktionsanlæg for at løse deres kerneopgave,
hvilket også driver huslejen, hvilket kan korrigeres jf. KPI for husleje pr. årsværk uden produktionsanlæg.
Sammenligningen med andre institutioner kan med fordel suppleres med opgørelser over institutionens
husleje over tid. Huslejen over tid kan være med til at give et billede af, om evt. høj husleje kan tilskrives
ændringer i institutionens behov. I nedenstående eksempel er huslejen pr. årsværk fx steget, fordi antallet af
årsværk er faldet over en årrække. Det kan tyde på et behov for ny (mindre) lokation.
Husleje pr. åv, inst 1

Husleje pr. åv, inst 2

Huslejen for inst. 1 er steget,
fordi antallet af årsværk er
faldet. Dog er huslejen i inst. 2
også steget i mindre grad på
trods af konstant antal årsværk.
Det kan indikere, at inst. 1’s
huslejestigning både skyldes
færre årsværk og en generel
tendens til højere husleje.

Årsværk, inst 1
Årsværk, inst 2
Årsværk
55.000. kr
50.000. kr
100
45.000. kr
40.000. kr
35.000. kr
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Opmærksomhedspunkter:
Enkelte statslige virksomheder ejer selv deres bygninger, og betaler derved ikke husleje. I nogle tilfælde
afholder én virksomhed huslejen for en anden. Fx ved brug af koncernfælles funktioner.
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Nøgletal: Generelle fællesomkostninger viser, hvor mange ressourcer
der prioriteres til kerneopgaverne
Hvor mange penge bruges på støttefunktioner og
generel ledelse ift. de faglige kerneopgaver?
KPI’er: Generelle fællesomkostninger
Afgrænsning og beregning:
Der er tre nøgletal, som vedrører generelle fællesomkostninger.
Generelle fællesomkostninger udgøres af de omkostninger, der
understøtter hele institutionen. Det dækker over løn til den generelle
ledelse (chefer over kontorchefer, reception og sekretærer) og
støttefunktioner (HR, IT- og økonomiafdeling) samt
driftsomkostninger (husleje m.fl.). Nøgletallene giver mulighed for at
vurdere prisen på institutionens støttefunktioner og generelle ledelse.
1. Generelle fællesomkostninger som andel af samlede udgifter
viser andelen af økonomien, der anvendes på støttefunktioner og
generel ledelse ift. de faglige kerneopgaver. Generelle
fællesomkostninger er faktisk konteret forbrug på finanslovformål
0 som andel af samlede bogførte udgifter i et regnskabsår.

Analytisk output:
Støttefunktioner er nødvendige for driften af institutionen, men samtidig er arbejdsopgaverne næsten identiske
på tværs af staten. Det gør det muligt at benchmarke effektivt mellem institutioner. Nedenstående eksempel
opgør generelle fællesomkostninger som andel af samlede udgifter for tre hypotetiske institutioner.
Ved udvælgelse af sammenlignelige institutioner er det nødvendigt at vurdere, hvilke rammer institutionen
arbejder under. For at identificere forskelle i generelle fællesomkostninger, som kan henledes til institutionens
praksis frem for betingelser, er det nødvendigt at sammenligne institutioner, som netop har ens betingelser.
Herefter kan forskelle tilskrives institutionens praksis, og man kan herefter tage stilling til, om praksis er
hensigtsmæssig. Et eksempel på en betingelse kan fx være, at mange departementer har behov for relativt
mange chefer i lønramme 39+, mens variationer i organisering af støttefunktioner (fx koncernfælles eller ej)
afspejler en praksis.
Andel af samlede
udgifter
Institution 1

2. Generelle fællesomkostninger pr. årsværk fordeler omkostningerne på årsværk. Årsværk er defineret ud fra faktisk udbetalte
bevillingstimer (lønsum) divideret med årsnormen (1924 timer).

Institution 2

3. Løn til generelle fællesomkostninger pr. årsværk viser
lønudgifterne til støttefunktioner og generel ledelse. Løn til
generelle fællesomkostninger dækker over alle udgifter på
standardkonto 18 (lønninger og personaleomkostninger), som er
konteret som en generel fællesomkostning (dimensionsværdi
startende med 9).

Institution 4
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Institution 3

42 %
37 %

Pr. årsværk
(tusind DKK)

Andel
lønomkostninger

38 %

465

52 %

364

52 %
59 %

592
650

Institution 1 og 2 har lavere
generelle fællesomkostninger –
kan det fx skyldes koncernfælles
støttefunktioner?

29 %
53 %

Opmærksomhedspunkter:
Hvis der identificeres et relativt høje generelle fællesomkostninger er det nødvendigt at dekomponere
omkostningerne for institutionen for at identificere de konkrete drivere.

Anm.: Data til beregningen af nøgletallene kommer fra Statens Koncern System (SKS) og er baseret på institutionernes lokale registreringer af generelle fællesomkostninger. Generelle fællesomkostninger
opgøres fra 2016 vha. et krav om regnskabsregistrering efter en fælles definition. Data er i 2016 forbundet med usikkerhed grundet implementeringsvanskeligheder hos flere institutioner.
Kilde: Statens Benchmarkdatabase (BMDB)
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Nøgletal: Prognosepræcision hjælper med at sikre bedst mulig
planlægning af sin økonomi
Lykkedes vi med at forudsige vores udgifter og
indtægter?
KPI’er: Prognosepræcision
Analytisk output:
Afgrænsning og beregning:
Nøgletallet for prognosepræcision har til formål at give et udtryk for
præcisionen af økonomistyringen i din institution. I kan således
bruge nøgletallet til at vurdere, hvor gode I har været til at forudsige
og korrigere jeres indtægter og udgifter.
Økonomistyrelsen offentliggør seks nøgletal for kvartalsvis
prognosepræcision inden for forskellige typer bevillinger og udgifter1
og et samlet nøgletal for årsprognosepræcision. De 6 kvartalsvise
nøgletal er:
1) Alle hovedkonti under delloft for driftsudgifter
2) Driftsbevilling/statsvirksomhed
3) Reservationsbevilling
4) Alle hovedkonti under delloft for indkomstoverførsler
5) Anden bevilling inden for udgiftsloftet
6) Lovbunden bevilling inden for udgiftsloftet
Prognosepræcision for en given type er lig de realiserede indtægter i
foregående kvartal fratrukket de prognosticerede indtægter for
samme periode plus de realiserede udgifter i foregående kvartal
fratrukket de prognosticerede udgifter for samme periode. Dette
divideret med summen af de samlede prognosticerede indtægter og
udgifter for perioden. Der regnes udelukkende i nominelle værdier.
Kilde: Statens benchmarkdatabase
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Når institutioner udvælges til sammenligning er det væsentligt at være opmærksom på, at de har ens
forudsætninger for at prognosticere deres økonomi, fx ved at bero på samme type bevillinger. I praksis
betyder det, at det fx ofte vil være gavnligt at sammenligne ”driftsforretningen” mellem institutioner, det vil fx
sige driftsbevillinger eller bevillinger til statsvirksomhed.
Nedenstående eksempel opgør kvartalsvis prognosepræcision for driftsbevilling/statsvirksomhed for fire
institutioner. Nøgletallet opgøres som andel afvigelse.
15 %

Institution 1

Institution 2

6%
18 %

Institution 3
Institution 4

I opgørelsen er institution 2 markant bedre til at prognosticere sin
økonomi. Det kan fx skyldes, at 1) de foretager en aktiv periodisering af
indtægter og omkostninger, hvor økonomifunktionen også udfordrer
fagchefer mv., samt at de 2) flytter omkostninger og indtægter frem på
året, så det bliver simplere senere på året at budgettere.

11 %

Opmærksomhedspunkter:
Prognosen for udmøntning af eventuelle reserver og budgetreguleringer er i SKS placeret under
ministerområdet og ikke under den enkelte virksomhed. I regnskabet placeres udmøntningen af reserver og
budgetreguleringer derimod under den enkelte virksomhed, og udmøntning af reserver og budgetreguleringer
kan derfor i nogle tilfælde medføre en særligt stor afvigelse mellem regnskabet og seneste prognose på
virksomhedsniveau.
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Analyser af årsværkpriser bidrager til bedre styring af udgifter til
opgaveløsningen
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Analyseområde

Indhold

Datagrundlag

Udstilles i

Årsværkpriser
• Hvilke typer omkostninger indgår i
omkostningsprisen?
• Hvilke elementer indgår i lokalt
overhead?
• Hvordan identificeres høje
årsværkpriser?

• Årsværkpriser dekomponeres i lokalt overhead, centralt overhead (generelle
fællesomkostninger) og lønudgifter, og det beskrives, hvilke delelementer kategorierne
består af

• Navision

• Statens
BI- LDV

• Beskrivelse i relevante hensyn ved fastlæggelse af beregning af lokalt overhead, som i høj
grad varierer på tværs af institutioner.
• Beskrivelse af indikatorer på drivere bag høje årsværkpriser samt eksempler på
opgørelser eller resultater, som peger på opmærksomhedspunkter

• SBS
• SLS
• Indfak
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Analyse af årsværkspriser giver dybere indblik i omkostningsdrivere
Analyse af årsværkspriser
Datagrundlag: Statens BI - LDV

1

Hvilke typer omkostninger indgår i omkostningsprisen?

De konkrete omkostninger kan variere mellem institutioner, men de kan indplaceres i en række overordnede
kategorier.

Et væsentligt styringsparameter er prisen på at løse de opgaver,
institutionen varetager. Den væsentligste både ressource og udgift
for størstedelen af statslige institutioner er medarbejderne, som
udfører kerneopgaven, og for mange institutioner vil prisen på
løsningen af institutionens opgaver derfor være det samme som
prisen på medarbejderne.

Direkte omkostninger

2

Hvilke elementer indgår i lokalt overhead?

3

Hvordan identificeres høje årsværkpriser?

Årsværkpris

Centralt overhead (CO): Generelle fællesomkostninger som vedrører hele
institutionen, og kan ikke henføres til enkelte aktiviteter eller faglige finanslovsformål.
CO kan udover løn til direktionen være varer, tjenester, generelle it-omkostninger og
husleje.
Lønudgifter: Lønomkostningerne indeholder den samlede lønudgift og kan opdeles i
pensionsbidrag, faste tillæg, midlertidige tillæg og engangsvederlag mv.
Lønudgifterne beskrives og opgøres i tidligere kapitel vedrørende personale, hvorfor
beregninger og definitioner ikke beskrives videre her. Et væsentligt
opmærksomhedspunkt er dog at løn relateret til den generelle drift, fx direktionens
løn, bør medregnes under generelle fællesomkostninger og ikke under lønudgifter.

Opgavepris
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Lønudgifter

Lokalt overhead: Decentrale fællesomkostninger, der understøtter en række af de
faglige opgaver, men som ikke er registreret direkte på den enkelte opgave. Dette
kan fx være faglig ledelse eller udgifter til løsning af faglig opgave.

For at analysere institutionens årsværkpris, kan man stille tre
spørgsmål:

Hvilke typer omkostninger indgår i
omkostningsprisen?

Centralt overhead

Direkte omkostninger: Direkte omkostninger er udgifter, der kan henføres direkte til
den opgave, som løses (fx taxa, mødeservering, trykningsudgifter). Direkte
omkostninger er indgår i den samlede opgavepris, men ikke i årsværkprisen.
Omkostningerne er ofte svære at fordele, og inkluderes derfor ikke.

Prisen på medarbejderne, kaldet årsværkprisen, samt de
omkostninger, der konkret indgår den samlede årsværkpris, er
derfor vigtige styringsparametre.

1

Lokalt overhead
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Analyse af årsværkspriser giver dybere indblik i omkostningsdrivere
2

Hvilke elementer indgår i lokalt overhead?

Der findes ikke én generisk metode til at identificere lokalt overhead, men omkostningen
kan dog brydes ned i en række delelementer. Der er ikke centralt understøttet data til
beregne lokalt overhead, men lokalt kan elementerne hver især identificeres vha. løndata,
regnskabsdata samt fakturadata.
Beskrivelse

IT

Kontorudgifter

Løn

▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kilde: LDV

Løn til faglig ledelse, fx kontorchefer, chefkonsulenter med personaleansvar
(teamledere, souschefer)
Sekretærbistand til fagkontorer
Chefer over LR-37 som arbejder på den faglige opgave
Kontorseminarer
Kurser for medarbejdere, tidsskrifter mv.
Fagkontorers tid brugt på budgettering og udgiftsopfølgning
Specialsoftware, fx statistikprogrammer
IT-Hardware som varetager en specifik faglig kerneopgave som ikke er
generel for hele institutionen. Udgifterne til en IT-arbejdsplads er generel
fællesomkostning, da det er fælles for hele institutionen

3

Hvordan identificeres høje årsværkpriser?

Eksempel: Benchmark af årsværkpriser på tværs af tre enheder (tusind DKK)
Tidligere side gav eksempler på benchmarking af generelle fællesomkostninger på tværs
af institutioner. Det er ikke muligt at opgøre samlede årsværkpriser på tværs af statslige
institutioner, da det ikke er muligt at opgøre lokalt overhead på en standardiseret måde på
tværs af staten. Til gengæld kan der sammenlignes mellem enheder inden for egen
institution.
Lønudgifter
Enhed 1
Enhed 2
Enhed 3

Centralt overhead (generelle fællesomkostninger)
600
500
450

180
180

150

200

180 100

Lokalt overhead

Enhed 1 har større lønomkostninger men
mindre lokalt overhead end enhed 2. Kan
fx skyldes højere konsulentandel i enhed
1 men større forbrug på kurser og
kontorseminar i enhed 2.

Centralt overhead er fast på tværs
af institutionens enheder

En række faktorer kan drive årsværkspriser på lokalt niveau, og det er vigtigt at være
opmærksom på, at jo mindre enheder der sammenlignes, jo mere sårbar er sammenligningen over for tilfældige udsving. Hvis en enhed fremstår med en relativt høj
årsværkpris vil det derfor ofte være en fordel at supplere benchmarkingen med en
opgørelse af, om årsværkprisen har været høj i en længere årrække, eller om det
pågældende år et en outlier.
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Analyser af aktiviteter bidrager til bedre styring samt at beslutninger
træffes på et informeret og faktabaseret grundlag
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Analyseområde

Indhold

Datagrundlag

Udstilles i

Aktiviteter
• Hvilke omkostninger er forbundet
med en konkret aktivitet?
• Hvilke konsekvenser har justeringer
af omkostninger?
• Hvilke afvigelsesforklaringer kan der
være?

• De samlede omkostninger på aktiviteten kan opdeles i løn, drift, overhead samt
afskrivninger og renter.

• Navision

• Statens
BI- LDV

• De direkte omkostninger er direkte relateret til en konkret aktivitet, hvor handlinger og
beslutninger på aktivitetsniveau sætter krav til økonomistyringen. Overhead genereres ud
fra generelle omkostninger til drift af styrelsen/institutionerne, mens afskrivninger og renter
opgøres ud fra anlægsomkostninger og er mindre justerbare.
• Afvigelsesforklaringerne kan måles i bagudrettede afvigelser, som ikke kan ændres da
disse skyldes forsinkelse i aktiviteten eller manglende fakturering og fremadrettede
afvigelser baseres på ændringer i budgetforudsætningerne.

• SBS
• SLS
• IndFak
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Aktivitetsbaseret styring skaber forudsætninger for bedre
budgetplanlægning samt eventuelle afvigelsesforklaringer
Analyse af omkostninger pr. aktivitet
Datagrundlag: Statens BI - LDV

Hvordan bruger du aktivitetsbaseret styring?

Løn

Økonomistyrelsen har udviklet et værktøj til løn- og omkostningsfordeling i
LDV (det Lokale Data Varehus). Løsningen sikrer en intuitiv, simpel og
tilgængelig understøttelse af behovet for at fordele løn og overhead på
opgaver og dermed understøtte den aktivitetsbaserede styring.
Ved hjælp af løn- og omkostningsfordelingsværktøjet kan du finde
omkostningerne for de faglige aktiviteter og dermed styre institutionens
økonomi via aktiviteter.
Løn- og omkostningsfordeling muliggør sammenligning af omkostninger for
opgaver og kan bruges som en hjælp til prioritering. Man kan fx opgøre
omkostningerne i forbindelse med sagsbehandlings- eller tilsynsopgaver.
Kerneopgave

Kerneopgave

Indirekte
B
omkostninger

Indirekte
B
omkostninger

Generelle fællesomkostninger

Generel ledelse
Støttefunktioner

A

Aktivitet X

Aktivitet X

C
Aktivitet Y
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Aktivitet Y

IT
Etc.

Dette afsnit illustrerer, hvordan man kan sammenligne omkostningerne for kerneopgaverne
med aktivitetsbaseret styring.
Figuren til venstre viser, hvordan værktøjet fordeler de forskellige omkostningstyper i tre trin:
A) Fordeling af lønomkostningerne til aktiviteterne: Fordelingen at direkte lønomkostninger
allokeres og vil typisk være et tilstrækkeligt grundlag for en leder ift. prioritering i den
daglige styring.
B) Fordeling af indirekte omkostninger (overhead, fx andre adm. opgaver, der understøtter
varetagelsen af en faglige opgave): Fordelingen sikrer gennemsigtighed om prisen pr.
opgave på tværs af kontorer.
C) Fordeling af de generelle fællesomkostninger (støttefunktioner, IT, generelle
ledelsesopgaver mm.): Fordelingen sikrer at resterende relevante omkostninger for
institutionen eller koncernen fordeles til opgaven.
Når A, B og C er fordelt kan den øverste ledelse i hver institution og koncernledelsen se den
fulde fordeling af omkostninger pr. kerneopgave/aktivitet, hvilket danner grundlag for deres
prioriteringer og beslutninger.
Som mellemleder er det ofte tilstrækkeligt, at udføre trin A, for at kunne prioritere faglige
opgaver og styre efter aktivitetsniveauet. Løn- og omkostningsfordelingen kan kombineres
med ‘tidstrappen’ (se næste side).
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Analyse af aktivitetsomkostninger giver dybere indblik i
omkostningsdrivere
Analyse af omkostninger pr. aktivitet
Datagrundlag: Statens BI - LDV

Hvilke omkostningsdrivere påvirker den samlede aktivitetsomkostning?

Ved opbygning af en registreringsramme, som afspejles i såvel
tidsregisteringen (løn- og omkostningsfordeling) som i driftsomkostninger, vil
man løbende kunne have fokus på det samlede omkostningsniveau for en
given opgave.
Registreringsrammen eller den interne kontoplan supplerer statens
kontoplan, som understøtter opgørelsen af omkostninger og indtægter i
større grupperinger.

1.
2.
3.
4.

Drift
- udgifter,
som konteres
direkte.

Løn
Øvrige driftsomkostninger
Overhead
Afskrivninger og renter

For at forstå aktivitetsomkostningerne skal man have fokus på:
 Hvilke typer af omkostninger konteres på aktiviteten?
 Hvilke udgifter kan påvirkes direkte?
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Overhead
– central og
lokalomkostni
ngsfordeling
direkte.

Løn
–
lønfordeling,
hvor lønnen
konteres
direkte.

Afskrivninger
og renter –
f.eks. på
anlægsinvesteringer.

Afslutning
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Afslutning

En række spørgsmål kan besvares med data, som ikke genereres i
fællesadministrative systemer, men som findes i de fleste institutioner
En lang række data opsamles ikke i fællesadministrative systemer, men genereres i næste alle institutioner. Her gives eksempler på, hvordan koblinger
mellem de forskellige datakilder kan bidrage til at give indsigt i sammenhænge mellem fx arbejdstid, organisering og ledelsesspænd samt sagsbehandling.

Spørgsmål

Formål

Datagrundlag

Hvordan fordeler medarbejdernes arbejdstid
sig over året?

At synliggøre spidsbelastninger blandt medarbejderne. Opgørelsen kan passende sammenholdes med
ferieafholdelse for at kvalificere, at ferie afvikles i mindre belastede perioder.

Tidsregistrering

Er medarbejdernes arbejdstid skævt fordelt?

Arbejdstiden kan med fordel brydes ned på medarbejderniveau for at afdække, om arbejdstiden er skævt
fordelt, så der muligvis er fordel ved at omfordele nogle opgaver.

Tidsregistrering

Varierer ledelsesspændet på tværs af
sammenlignelige ledere?

Hvis ledelsesspændet varierer fra fx at være meget små til at være meget store for sammenlignelige ledere,
kan det give anledning til overvejelser vedrørende ændrede ledelseslag eller enheder med flere ledere.

HR-systemer

Hvad er strukturen i institutionens
sagsbehandlingstider?

Sagbehandlings- og godkendelsestider kan brydes ned efter fx periode, enhed, godkender mv. for at skabe
indsigt i hvornår og under hvilke omstændigheder, behandlingstiderne stiger eller mindskes. Opgørelserne
kan kobles med enhedsstørrelse, fordeling af arbejdstid mv. for at kvalificere enheder og opgavefordeling

ESDH- eller fagsystemer,
koblet til tidsregistrering,
HR-systemer
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Afslutning

Vi vil løbende opdatere håndbogen, og du opfordres derfor til at
kontakte os med spørgsmål, input eller feedback
Hvis du har spørgsmål eller input til analytikerhåndbogen, er du velkommen til
at kontakte Økonomistyrelsen
• Frederik Lindgren Greisen, Kontorchef, Center for Modernisering og Analyse,
Økonomistyrelsen
FREGR@oes.dk

• Kartin Ernst Hockauf, Kontorchef, Business Intelligence, Implementering og
Arkitektur, Økonomistyrelsen
KEH@oes.dk
• David Sune Palsgaard, Teamleder, Business Intelligence, Implementering og
Arkitektur, Økonomistyrelsen
DSP@oes.dk
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