
Lønområdet 
– tast kun én gang

Skal I i udbud med jeres lønsystem?
Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem

Arbejdsgangsbanken og KLK



En genvej til effektivisering på lønområdet

En undersøgelse fra KL viser, at næsten en tredjedel af kommunernes budgetterede 
effektiviseringsgevinster i 2010 vil blive høstet gennem en bedre organisering og 
tilrettelæggelse af arbejdet. Med Arbejdsgangsbanken kan kommunen skyde genvej 
til gevinsterne.

Arbejdsgangsbanken er en digital bank med mere end 400 kommunale arbejds-
gange inden for forskellige fagområder. I banken finder du beskrivelser og vejledning 
til, hvordan kommunen udfører opgaverne mest effektivt i forhold til lovgivning, res-
sourceforbrug, kvalitet og tilfredse medarbejdere. 

Arbejdsgange på lønområdet er dokumenteret i banken og giver svar på, hvad der 
skal til for, at kommunen kan høste gevinster ved en bedre arbejdsgange.

Tast kun én gang og gør det rigtigt
Arbejdsgangsbanken og KLK har gennemført en række analyser på løn- og ansæt-
telsesområdet. 

I en analyse i en kommune fordelte tidsforbruget på de fire største kategorier sig 
således:

- Lønsagsbehandling: 45 pct.
 Her viste det sig, at hovedparten af arbejdet angår nyansættelser og lønæn-
 dringer, og at ca. 35 pct. af tiden går med at rette fejl og mangler. Det meste af 
 den øvrige tid går med at genindtaste data og kontrollere data.

- Lønkørsel: 12 pct.
 To tredjedel af arbejdet er lønkørslerne, og her handler hovedparten om at rette 
 fejl og mangler.

- Fravær og refusion: 9 pct. 
 Det er den rene tid på at indberette og derefter fordele refusion. Men der var 
 meget større kontante gevinster ved at sikre, at arbejdet sker rettidigt, så refu-
 sionen hentes hjem.

- Besvare henvendelser: 20 pct.
 Det skyldes et stort antal usikkerheder, fejl, mangler og uafklaret serviceniveau. 



Analyserne viser, at tidsforbruget hovedsagligt anvendes på Ansættelser, Lønæn-
dringer, Indhentning af refusioner og Besvarelse af henvendelser.

Procesanalyserne viste, at data - naturligvis – fødes decentralt. I ældreområdet, da-
ginstitutioner, skoler og forvaltning. Undervejs bliver data typisk genindtastet mindst 
én gang og ofte delvist to gange, når der oprettes sager i ESDH. 

Procesanalyserne viste også, at der er stor forskel på, hvor godt dem, der indtaster, 
gør det. Det hænger typisk sammen med, hvor ofte man gør det, hvor godt man er 
udlært, og hvilke præferencer man har.

Tidsforbruget kan reduceres betragteligt. I ovenstående kommune var effektivise-
ringspotentialet tæt på 50 pct. af den aktive tid, der blev anvendt på ansættelse, 
lønændringer og lønkørsel. Gennemløbstiden – dvs. tiden fra fx en beslutning om 
ansættelse til personen har modtaget ansættelsesbrev, og personen er oprettet med 
korrekt løn - kunne reduceres med 90 pct.

Det gennemgående princip i effektiviseringen er:  
- Tast kun én gang. Sæt derfor krav til jeres lønsystemleverandør næste gang, I er
 i udbud. De decentrale ledereskal kunne taste direkte i lønsystemet og assisteres af 
 lønsystemet, så selv mindre erfarne kan bruge det. Stil krav om, at vagtplan og 
 ESDH er integreret med lønsystemet.
- Gør det rigtig første gang. Lønsystemet skal understøtte, at man gør det rigtigt, 
 fx med lønsimulering, og faste skabeloner for typiske ansættelseskategorier. 
 Men sørg også for at matche opgaverne med de rette kompetencer og præfe-
 rencer.

Få styr på refusionerne
Kommunen skal som arbejdsgiver indhente refusioner for sygemeldte medarbejdere 
og ansatte på barsels- og adoptionsorlov, når visse betingelser er opfyldt. KL og Ar-
bejdsgangsbanken har set på disse processer i flere kommuner.

 

Det skyldtes, at opgaven blev nedprioriteret, fordi den blev betragtet som kedelig og 
sekundær i prioritet til kerneopgaven – ansættelser og lønudbetaling. 

Én opdagelse er, at refusionerne ikke altid hentes hjem. I to kommuner drejede 
det sig om et beløb på mere end 1 mio. kroner netto om året.



Men udfordringerne kan løses, og ideen fra den ene kommune – dokumenteret i 
Arbejdsgangsbanken – gav inspiration til den næste kommune. Begge henter nu alle 
deres dagpengerefusioner hjem.

Løsningen var en reorganisering, som bl.a. indebærer, at opgaven dagligt skifter 
hænder inden for et team, og hvor den medarbejder, der har ”vagten”, kan dedik-
ere sig selv 100 pct. til opgaven – uden at blive forstyrret af andre opgaver.

Placer ansvaret det rette sted
Ansættelser og lønændringer sker i et tæt samarbejde mellem decentrale enheder og 
lønkontoret (HR afdeling, personaleafdeling). Det hænger typisk sammen med, hvor 
ofte man gør det, hvor godt man er udlært, og hvilke præferencer man har. 

Hvis ikke ansvaret er entydigt placeret, og samarbejdsfladerne er standardiseret og 
kvalitetstjekket, sker der en ansvarsglidning i processen. De decentrale ledere har 
ansvar for, at der udbetales korrekt løn, mens opgaven med at rette fejl ligger i løn-
kontoret - uanset karakteren af opståede ”fejl”.

Et eksempel er udbetaling af aconto-løn, fordi en decentral leder har været for sent 
ude med at give besked om en nyansat medarbejder eller et løntillæg til en ansat.  
Nu skal lønkontoret producere en acontoudbetaling og tilbageregulere ved næste 
lønudbetaling.  

Jo mere service-orienteret lønkontoret er – jo bedre og mere effektive, de er til at 
redde den decentrale leder, desto flere fejl bliver der produceret.

Den decentrale leder - oplever ikke, at en for sen indberetning skaber problemer. 
Lederen kender ikke omfanget af det arbejde, lønkontoret udfører, og fortsætter der-
for med at producere fejl/mangler. Den decentrale leder oplever ingen konsekvens 
af sine undladelser.

Ansvaret skal derfor gøres tydeligt og håndhæves. Lønkontoret skal ophøre med 
at udføre service, som for den samlede proces, koster effektivitet og kvalitet. Og 
de decentrale ledere skal kende deres ansvar, og gives de kompetencer, der er 
nødvendige for, at de kan løfte det.



Få IT systemerne til at hænge sammen
Ansættelser, lønændringer m.v. indebærer et tæt samspil mellem lønsystem, vagt-
planssystemer, ESDH system og økonomisystem.

Hvis ikke systemerne er integrerede, skal data genindtastes og bæres fysisk rundt af 
interne postbude. I en kommune blev særligt presserende papirer kørt i personbil.

Kræv derfor næste gang I skal i udbud, at lønsystemet skal integreres med jeres 
vagtplan og ESDH. 

Tænk over, hvilke ESDH enkeltsager I har brug for i en personalesag og få dem 
oprettet automatisk og spar tid.

Analyser jeres arbejdsgange før og efter udbuddet og design en proces, hvor data 
hentes der, hvor de skabes.

Læg kontrollerne længst mulig frem i processen – i stedet for til sidst.



Få hjælp til
Arbejdsgangsbanken, KL og KLK tilbyder bl.a.:
 - 38 gode eksempler på arbejdsgange i Arbejdsgangsbanken fra kommuner, 
  der har efterstræbt løsninger på ovenstående udfordringer. 
 - Analyse af arbejdsgange og processer, herunder kortlægning af praksis og 
  tidsforbrug på opgaver.
 - Redesign af arbejdsgange, herunder udarbejdelse af handleplan og konse-
  kvensanalyser. 
 - Tavlemøder og måltavler til den ugentlige opfølgning på fremdrift i implemen-
  tering.
 - Analyse i forbindelse med udbudsprocesser, herunder udarbejdelse af  krav-
  specifikation.

Arbejdsgangsbanken og KLK tilbyder desuden skræddersyede konsulentforløb, hvor 
vi optimerer processer med fokus på arbejdsgange, kultur, styring m.v.  

Ring til Kaare Pedersen, projektchef i KL’s afdeling for Økonomi og Administrations-
politik, på tlf. nr. 3125 3504 eller send en mail til kaa@kl.dk 

5 skarpe til din lønchef
1. Hvor mange gange genindtastes løndata hos os? Og hvor meget tid bruger vi
 på fejl og mangler i processen?

2. Henter vi alle vores dagpengerefusioner hjem? Og hvordan ved vi det?

3. Hvordan har vi fordelt ansvaret mellem decentrale enheder og lønkontoret? Og 
 håndhæver vi det, fx i forbindelse med a contoløn?

4. Hvordan skal vi i udbud med lønsystemet næste gang?

5. Har vi en plan for, hvordan vi via ændrede arbejdsgange henter gevinsterne 
 hjem?

I Arbejdsgangsbanken er der bl.a. beskrivelse af god praksis fra: Næstved, Fredens-
borg, Høje Taastrup, Horsens, Køge, Langeland, Guldborgsund og Rødovre Kom-



Få yderligere inspiration til optimering af arbejdsgange på 
www.kl.dk/arbejdsgangsbank, 

og kontakt KOMBIT for information om abonnement til Arbejdsgangsbanken: 
www.kombit.dk

Få mere inspiration til arbejdet med effektivisering på: 
www.kl.dk/raaderum

KLK og Arbejdsgangsbanken
www.kl.dk/Arbejdsgangsbank

www.klk.kl.dk




